
Kola a pneumatiky

nesou hmotnost vozidlanesou hmotnost vozidla
přenášení síly mezi vozovkou a vozidlem

doplňují systém odpružení vozidla



Konstrukce kola
( kovová část bez pneu )

hlava ( připojení k nápravě )
a

ráfek ( uložení pneumatiky )ráfek ( uložení pneumatiky )

vzájemné propojení –
disk, hvězdice ( paprsky ), dráty



Disková kola

Disk ( vcelku s hlavou kola ) - výlisek z ocelového 
nebo hliníkového plechu, odlitek nebo výkovek z 

lehkých slitin lehkých slitin 
Upevnění k ráfku :

u výlisků z plechu – svar, nýty, šrouby 
u odlévaných – šrouby nebo jednodílný odlitek





















Hvězdicová ( paprsková ) kola

Podobná diskovým, disk nahrazen hvězdicí
( opět výlisek z plechu, odlitek nebo výkovek ) 

Upevnění k ráfku :

šrouby nebo jednodílný odlitek











Drátová kola

Historické sportovní vozy, motocykly 
+

větší pevnost ( vysokopevnostní dráty )větší pevnost ( vysokopevnostní dráty )
menší hmotnost

-
cena, složitost, větší aerodyn.odpor















Ráfky

1. prohloubené ( jednodílné )
2. ploché ( vícedílné, 2 - 3 díly )

- válcované z plechu a svařené
- lisované nebo odlévané z jednoho kusu

- odlévané vcelku s hlavou kola 



Prohloubené ráfky( jednodílné )

montáž pneu převlečením patky šikmo přes 
okraj, prohloubení usnadňuje montáž

u bezdušových pneu navíc bezpečnostní 
převýšení na okraji prohlubně – proti sesmeknutí 

patky při velkém bočním zatížení







Ploché ráfky( vícedílné )

montáž pneu užitkových vozidel, umožněna 
rozdělením ráfku, nejčastěji na 3 díly : rozdělením ráfku, nejčastěji na 3 díly : 

ráfek ( základ ), postranní kruh, rozříznutý 
závěrný kruh

Segmentové ráfky
pro hvězdicová kola, 3 obvodové segmenty

Trilex



Ploché ráfky( vícedílné )













Značení ráfků
společné údaje:
- šířka v palcích

- průměr v palcích

ploché ráfky s pomlčkou
9,5 – 22

prohloubené se symbolem „x“ a písmeny
6,5 J x 17 H2

J – tvar okraje ráfku
H, H2, FH, FH2, CH, SDC – převýšení na okraji





Značení ráfků
dále: počet šroubů, průměr jejich roztečné kružnice v mm a ET

ET – EinpressTiefe – zális dosedací plochy
vzdálenost dosedací plochy hlavy kola od středu šířky 

ráfku v mm

čím větší je zális, tím je kolo více schované pod blatníkem









Pneumatiky

Funkční celek tvoří :

- vždy : plášť- vždy : plášť
- obvykle : ventilek

- u dušových : duše a ochranná vložka 



Konstrukce pneumatiky

1. běhoun (10)
2. rameno a bok pneu (7)

3. patka s patním lanem (3)3. patka s patním lanem (3)
4. kostra (4)

5. nárazník (2,8,9)
6. vnitřní těsnící vrstva – u bezdušových (1)







Běhoun
styková plocha mezi pneumatikou a vozovkou

( ovlivňuje adhezi a hlučnost )
dezén běhounu :dezén běhounu :

- podélné drážky ( směrová stabilita, boční síly, 
odvod vody )

- příčné drážky ( přenos hnacích a brzdících sil )



Kostra pneu
nosné vrstvy, vložené pásy tkaniny nebo síťoviny

( bavlna, umělá vlákna, ocel )
vedení pásů kostry – vždy od patky k patce :

- diagonálně – pásy se kříží pod úhlem kolem 40°
- radiálně – pásy kolmo na rovinu rotace

Nárazník pneu
podobně jako kostra, vložky tkanin pod běhounem, 
přenáší rázy od vozovky, vrstvy nárazníku se kříží

všechny vrstvy ( kostry i nárazníku ) propojeny 
vulkanizovanou pryží



Patka pláště
spodní zesílená část, dosedá na ráfek, přenáší síly mezi 

pneu a ráfkem, u bezdušových utěsňuje vzduch

vyztužena ocelovým lankem, nemění délku, ani při montáži se nedá 
prodloužitprodloužit

kotvící místo jednotlivých vrstev kostry

Bok pláště
spojuje patky a běhoun, nejslabší místo pneu, poškození 

v nestandardních situacích 
( terén, překážky, obrubník, kámen mezi dvojmontáží )



Značení pneumatik

Na boku pneu je velké množství údajů :
většina je stejných pro celou výrobní sérii – vyryto ve forměvětšina je stejných pro celou výrobní sérii – vyryto ve formě

- největší text – výrobce a obchodní název pneumatiky
- další je rozměr, zákl.parametry a konstrukce

- ostatní doplňkové údaje
jeden údaj se během výroby mění 
- důležitý symbol data výroby











Y



XL, RF – větší nosnost, zesílená konstrukce bočnice









Z důvodu ochrany osobních údajů znemožnila aplikace PowerPoint automatické stažení tohoto externího obrázku. Chcete-li jej stáhnout a zobrazit, k lepněte na panelu zpráv na položku Možnosti a pak k lepněte na možnost Povolit externí obsah.

Všechny vyrobené pneumatiky nesou 
na bočnici takzvaný DOT kód. Tento kód udává datum na bočnici takzvaný DOT kód. Tento kód udává datum 
výroby. Kód má čtyři číslice. 
Dvě první číslice udávají týden výroby, druhé dvě potom rok.

Příklad: kód 0312 tedy znamená,
že pneumatika byla vyrobena v lednu 2012.



TWI (Tread Wear Indicator)
TWI je systém kontroly hloubky 

dezénu pneumatik 

TWI je zkratka anglických slov Tread 
Wear Indicator neboli indikátor opotřebení Wear Indicator neboli indikátor opotřebení 

běhounu. Ve většině zemí je z důvodů 
bezpečnosti zákonem předepsána 

minimální hloubka dezénu. U nás je 
stanovena na 1,6 mm. Systém TWI byl 

navržen jako rychlý a jednoduchý systém 
pro posouzení aktuální hloubky dezénu bez 

jakýchkoliv měřících přístrojů.



V dezénu pneumatiky jsou umístěny malé 
přechodové můstky, sloužící jako indikátor 

opotřebení pneumatiky. Můstky jsou po 
obvodu rozmístěny rovnoměrně a jsou z boční 
strany pneumatiky označeny šipkou a písmeny 

„TWI“.„TWI“.



















• Zimní TWI indikátor (Winter Tread Wear Indicator TWI)

• Zimní pneumatika ContiWinterContact TS 810 P používá 
zimní TWI indikátor. Pokud se dezén opotřebí na hloubku 4 
mm vystoupí zimní TWI indikátor v dezénu a ukazuje limit 
použitelnosti v zimních měsících.



Alternativní rozměry pneu

Tabulka umožňující vyhledat jiný rozměr pneu s přibližně 
stejným obvodem – zachovány celkové převodové poměry a 

přesnost ukazatele rychlosti.

U užitkových vozidel s tachografem je při změně rozměru 
pneu vždy nutné cejchování tachografu. 



Pro každé vozidlo je vhodný rozměr pneumatiky předepsán v TP 
vozidla (technický popis vozidla – část nápravy). 

Vybírat pneumatiky nejlépe podle rozměrů uvedených 
v technickém průkazu. Pro pneu 185/60 R 14 samozřejmě také 

disk s průměrem 14". 
Alternativní rozměry, které mohou pneumatiky mít, jsou často 

vypsány v části „další záznamy“. vypsány v části „další záznamy“. 
Obecně se nedoporučuje montovat pneumatiky jiných rozměrů, 

než je uvedeno v TP – údaje výrobce vozidla. 
Pokud máte předepsány např. jen 195/65 R 15 a chtěli byste 18 

palcová litá kola, musíte si obstarat typový list pro dané vozidlo.
( dovozce vozidla, velkoobchody pneu apod. )

Na základě tohoto listu můžete požádat o zapsání do TP dalších a 
větších rozměrů kol včetně pneu. Pak můžete mít třeba na Fabii 

osmnáctky zcela legálně.







Označení M+S
mud & snow – bláto a sníh

pneumatika je homologována pro zimní a terénní provoz
splňuje požadavek zimní výbavy

na trhu jsou i celoroční ( univerzální ) pneu s tímto označením
AW – all wheater    ( A/T – all terrain – offroad pneu ) 

značka často doplněna symbolem sněhové vločky nebo horského štítu

na dezénu běhounu lamelové drážky, otevírají se až při zatížení a zvyšují 
stykovou plochu pneumatiky se sněhem-blátem 













Značení užitkových a motocyklových pneumatik

- obdobně jako disky – šířka a průměr disku v palcích- obdobně jako disky – šířka a průměr disku v palcích
- nebo jako u osobních pneu radiální s profilovým číslem

Radiální značení 16,9R28 nebo 420/85R28
Diagonální značení 16,9-28 nebo 420/85-28



Odlišnosti značení užitkových pneumatik
Nosnost:

- LI load index jako u osobních pneu 
( až do 189 – 10 300 kg )

- PR ply rating – smluvní označení pevnosti kostry
( dříve přímo počet bavlněných vrstev, u moderních syntetických to nesouhlasí )

obvyklý rozsah: 6 PR až 14 PR

příklad kompletního značení: 

9.5 - 42 10PR 125A6 TR 135 AS TT BKT

Při použití pneu v dvojmontáži se dovolené zatížení snižuje, uvedeno na 
pneu jako dvojitý údaj maximálního zatížení ( kg/lb )



Odlišnosti motocyklových pneumatik

Značení konstrukce
R- radiální

- diagonální 
(pouze výjimečně, např. v e-shopu D) (pouze výjimečně, např. v e-shopu D) 

B – bias belted – kombinace R a D 
( šikmo, nestranně přepásaný )

M/C – zesílená konstrukce – moto/cruiser

Použití duše 
TL – tubeless – bezdušová
TT – tube type – dušová

















Systémy kontroly tlaku v pneumatikách - TPMS 
dvě nejčastější řešení :

- rádiový přenos signálu z vysílačky ve ventilku
( drahý systém, ve ventilku baterie, ale měří absolutní tlak s přesností 0,1 bar, obvykle ( drahý systém, ve ventilku baterie, ale měří absolutní tlak s přesností 0,1 bar, obvykle 
měří v několikaminutových intervalech – šetří baterii, životnost několik let, nutná větší 

opatrnost při výměně pneu, uvnitř disku tlakové čidlo )

- pouze porovnání rychlosti otáčení kol
( využívá čidla ABS, při nesouladu bez brzdění rozpozná kolo s únikem tlaku, levná 

nadstavba ABS nabízená do většiny těžkých kamionů )



Dojezdové pneumatiky
schopné jízdy i po defektu a úniku tlaku

tzv. RUN-FLAT pneumatiky (samonosné) slouží pro nouzové dojetí i 
po ztrátě tlaku v pneumatice (průpich, průraz, vypuštění, atd.). V 

tomto případě, pak můžete nadobro zapomenout na výměnu 
pneumatiky na okraji silnice. Díky speciálnímu zesílení bočnic je i 
při defektu pneumatiky možno bez zastavení pokračovat v jízdě až při defektu pneumatiky možno bez zastavení pokračovat v jízdě až 
dalších 150 km ( obv. 80 km ). Výhodou je zvětšení zavazadlového 
prostoru a nižší hmotnost vozu, protože již s sebou nemusíte vozit 

rezervu, z toho plyne i nižší spotřeba vozidla. Tyto pneumatiky mají 
speciální ocelovou obruč nebo zesílenou bočnici, která v případě 
defektu zabraňuje deformaci pláště a umožňuje další jízdu. Pro 
použití dojezdových pneumatik je nutné mít vozidlo vybavené 

snímačem tlaku, který monitoruje tlak v pneumatikách a okamžitě 
detekuje jakýkoliv pokles tlaku vzduchu.



Výhody RUN-FLAT 
pneumatik:

( z materiálů výrobce )

• Úspora času při defektu
• Větší zavazadlový prostor

• Nižší spotřeba vozidla• Nižší spotřeba vozidla
• Při defektu nedojde k 

poničení bočnice

Nevýhody:

• Vyšší pořizovací cena
• Omezený počet servisů, 

které umějí tyto pneumatiky 
nazout



Nevýhody – nezávislý odborný názor
Díky tužší bočnici je jízda s Runfletovou pneumatikou tvrdší 
než při použití tradiční pneumatiky. Runfletové pneumatiky 

mají také větší hmotnost a valivý odpor, čímž zvyšují spotřebu 
automobilu. Důležité je i finanční hledisko. Runflatové gumy 

jsou zhruba o 1000 korun dražší než tradiční pneumatiky. jsou zhruba o 1000 korun dražší než tradiční pneumatiky. 
Navíc výrobci nedoporučují jejich případné opravy po defektu. 
Díky rozdílnému opotřebení bývá výměna často v páru. Také 

přezouvání těchto pneumatik je poměrně náročné, protože mají 
velmi tuhou bočnici. Stroj, který pneumatiku zouvá, musí 

pracovat velmi šetrně, aby nedošlo k poškození patek pláště. 
Stroj na tyto gumy navíc nemá každý, takže přezouvání 

Runflatů je o něco dražší.







Pro zajištění maximální bezpečnosti v nouzových 
situacích je nutné s Run Flat pneumatikou dodržet 

určitou rychlost a vzdálenost (80 km/h na vzdálenost 80 
km nebo 50 m/h na vzdálenost 50 mil). Vzhledem k km nebo 50 m/h na vzdálenost 50 mil). Vzhledem k 

tomuto omezení je důležité, aby byl řidič o ztrátě tlaku v 
pneumatice obeznámen, a proto musí být vozidlo 

vybaveno systémem TPMS (Tyre Pressure Monitoring 
System – systém monitoringu tlaku v pneumatikách) k 

detekci a signalizaci změn tlaku v pneumatikách.



TPMS  a  Run-Flat


