
Brzdová soustava

rozdělení podle funkce ( účelu )

1. Provozní
2. Nouzová
3.Parkovací

4. Odlehčovací ( zpomalovací )



Špalková brzda – nejdéle se používala u kolejových vozidel



Provozní brzdová soustava
ovládána pouze přímo řidičem ( nohou, rukou )

Funkce:
snižuje rychlost vozidla, v případě potřeby až do 
zastavení, požadavek na zachování směru jízdyzastavení, požadavek na zachování směru jízdy

( souměrnost účinku brzd – STK )
Zařízení:

kolové brzdy, bubnové nebo kotoučové, 
ovládací a brzdící síla vyvozená : mechanicky, 

hydraulicky, pneumaticky, kombinovaně, 
ve vývoji elektricky 





Provozní brzdová soustava
Vyhláška č. 103/1995 Sb.

ze dne 31.5.1995
Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických 

prohlídkách a měření emisí silničních vozidelprohlídkách a měření emisí silničních vozidel
Předepsané podmínky

1. Účinek provozního brzdění musí působit na kola téže 
nápravy souměrně k podélné střední rovině vozidla.
2. Brzdné síly na obvodu levého a pravého kola téže 

nápravy se mohou lišit maximálně o 30 %
(počítáno z větší hodnoty).





Nouzová brzdová soustava
Funkce:

plní alespoň částečně funkci provozních
brzd při jejich poruše, musí působit minimálně na jedno brzd při jejich poruše, musí působit minimálně na jedno 

kolo na každé straně
( 50% brzdného účinku)

není to samostatná soustava, je to neporušený okruh 
dvouokruhových provozních brzd nebo parkovací brzda 









Zapojení dvouokruhové brzdové soustavy

pro zajištění brzdného účinku při poruše jednoho okruhu 
by bylo ideální brzdit nápravu s přítlakem 50% hmotnosti  

( přední náprava má větší brzdnou účinnost )

Užitková vozidla : přední a zadní náprava
Osobní vozidla podle koncepce :

nápravy, křížem, nebo využití vícepístých třmenů 











Čtyřpístkový třmen 
kotoučové brzdy









Zapojení dvouokruhové brzdové soustavy

pro zajištění brzdného účinku při poruše jednoho okruhu 
by bylo ideální brzdit nápravu s přítlakem 50% hmotnosti  

( přední náprava má větší brzdnou účinnost )

Užitková vozidla : přední a zadní náprava
Osobní vozidla podle koncepce :

nápravy, křížem, nebo využití vícepístých třmenů 



Parkovací brzdová soustava

zajišťuje stojící vozidlo ( i v nepřítomnosti řidiče ) 
proti pohybuproti pohybu

musí udržet vozidlo s max.hmotností na svahu
obvykle působí na jednu nápravu 

( přímo na kolové brzdy nebo hnací hřídel – blokace aut.přev., 
pásové brzdy na kardanu )

Nesmí být ovlivněna netěsností soustavy !



















Zpomalovací ( odlehčovací ) 
brzdová soustava

Funkce:

snižuje rychlost vozidla, bez použití provozní nebo 
parkovací brzdy, nedokáže úplně zastavit vozidlo, 

může být ovládána jak řidičem 
tak automat. bezpečnostními systémy

motorová ( kompresní brzda ) nebo retardéry           
( hydrodynamické, elektromagnetické )

při přepravě ADR předepsaná





Motorová ( kompresní brzda )

brzdí tlakovým odporem motoru bez přívodu paliva 
při vyvolání protitlaku ve výfuku ( klapka, ventil )při vyvolání protitlaku ve výfuku ( klapka, ventil )

obvyklé řešení využije jen 4.dobu – výfuk, při 
úpravě je možné zvýšit brzdný účinek využitím 

další doby – komprese a část expanze



Retardéry

z principu spojky spojující hnací hřídel s rámem
působí na hnací kola

samostatné ( hydrodynamické i elektromagnetické) samostatné ( hydrodynamické i elektromagnetické) 
– doplněné za převodovkou

vestavěné hydrodyn. (intarder) – do převodovky
( v automat. převodovce využití měniče,                  
v manuální převodovce přidaná turbína )

Mění kin.energii na tepelnou – ventilované kotouče 
nebo připojení na chladící systém







Elektromagnetický (elektrodynamický) retardér
pracuje na principu vířivých proudů. 

Skládá se z kovového kotouče a elektromagnetů. 
Kotouč rotuje v magnetickém poli, tím v něm vznikají 

vířivé proudy, které ho zahřívají. vířivé proudy, které ho zahřívají. 
Brzdný účinek závisí na :

- intenzitě magnetického pole velikosti budicího proudu 
- rychlosti pohybu vodiče  otáčkách kotouče. 
Brzdný účinek se reguluje velikostí proudu v 

elektromagnetech. 
Kotouč je vybaven žebry pro lepší chlazení.



Hydrodynamický retardér VOITH



Ovládání brzdové soustavy
- přímočinné – řidič vyvolává brzdnou sílu 

( je pouze násobena převodem – mech.nebo hydr.)

- s posilovačem – zesiluje silový účinek řidiče - s posilovačem – zesiluje silový účinek řidiče 
( podtlakový – sání motoru, vývěva / přetlakový – zdroj tlak.vzduchu)

při jeho poruše zachována funkčnost soustavy – vyšší ovl. silou

- strojní brzdy – řidič pouze ovládá zdroj jiné energie  
( vzduchotlaký systém, vyvíjené elektrické brzdy ) 



Kapalinové brzdy 

– brzdový pedál (páka) 
– hlavní brzdový válec 

( tandemový - 2 okruhy)( tandemový - 2 okruhy)
– brzdové potrubí ( trubky a hadičky) 

– kolové brzdové válečky 
– vlastní brzdy

posilovač brzd přiřazen k hlavnímu válci







Hlavní válec
Řídí brzdící proces. 

Předpisy stanovují, že z hlediska bezpečnosti musí 
být automobily vybaveny dvěma brzdnými okruhy. 

Proto je hlavní válec Proto je hlavní válec 
dvouokruhový - tandemový.

Uvnitř tělesa válce nalezneme dva písty, 
plovoucí a tlačný. 

Okruhy jsou doplňujícími kanálky spojeny 
s vyrovnávací nádobou.



Porucha I.okruhu

I. ↑ XII. ↑

Porucha II.okruhu

I. ↑II. ↑ X



Podtlakový posilovač brzd

je přiřazen přímo k hlavnímu válci
zdrojem energie je podtlak v sání

( u zážehových motorů)( u zážehových motorů)
nebo podtlak vytvořený vývěvou

( u vznětových motorů).
Rozdíl tlaku proti okolní atmosféře

je pouze několik desetin baru.
Proto má píst posilovače velký průměr.





Podtlakový posilovač brzd

Brzdy musí fungovat na 100%
i při poruše podtlakové větve!i při poruše podtlakové větve!

Pouze se zvýší potřebná ovládací síla na 
pedál, ale hydraulická část brzd nesmí být 

jinak ovlivněna.





Podtlakový posilovač brzd

Působením na pedál se postupně pracovní 
komora posilovače plní vzduchem o 

atm.tlaku, rozdíl tlaků vyvolá sílu, která atm.tlaku, rozdíl tlaků vyvolá sílu, která 
pomáhá tlačit na hlavní tandemový válec brzd

Po uvolnění pedálu je z pracovní komory 
vzduch opět odsáván, tlaky se vyrovnají.



Částečné brzdění (přibrzdění)
Stlačením pedálu se posune 
pístnice pedálu. Štěrbinou mezi 
vložkou a membránou vnikne 
do pracovní komory určité 
množství vzduchu z okolí.

Plné brzdění
Štěrbina mezi vložkou a 
membránou je stále otevřená - plný 
průtok vzduchu do pracovní 
komory. Rozdíl tlaků - síla na 
pracovní píst je maximální, tím i 
posilující účinek.







Hydrostatický mechanismus – poměr sil 
působících na píst je v poměru velikostí ploch 

pístů – stejný tlak 
( v opačném poměru jsou zdvihy pístů )

Kapal.brzdy – pracovní tlak 12-18 MPa
malé rozměry pracovních částí, v pohybu 

malé objemy kapaliny, rychlé změny tlaku –
reakce na povel řidiče

( vyšší pracovní frekvence ABS )





Poruchy a zavzdušnění

Při jakémkoli úniku kapaliny ( poškození potrubí, 
netěsnost) je daný okruh nefunkční!

Stejně tak při zavzdušnění okruhu – vzduch je stlačitelný a Stejně tak při zavzdušnění okruhu – vzduch je stlačitelný a 
brzdný účinek bude minimální.

Proto se po každém zásahu do soustavy ( opravy, výměna 
kapaliny) musí soustava odvzdušnit, postupným 

vytlačením bublin vzduchu z potrubí.
Směrem od nádobky ke kolu. 

Na každém kole je odvzdušňovací ventil.







Bubnové brzdy

buben – štít brzdy ( čelisti, rozpěrný 
mechanismus, vratné pružiny )

čelisti – náběžná (samoposilovací), úběžnáčelisti – náběžná (samoposilovací), úběžná

+ chráněné proti nečistotám, jednoduchá 
park.brzda, velká životnost obložení

- velká hmotnost (neodpružená), špatný 
odvod tepla, po zahřátí klesá brzdný účinek –

roztažení bubnu, příp.deformace















Bubnové brzdy

zvýšení brzd.účinku – obě čelisti náběžné 
(různé konstrukce, „dvouklíčová“)

rozpěrný mechanismus:rozpěrný mechanismus:
- hydraulický brzdový váleček 

(obvykle s odvzdušněním) 
- mechanická rozpěrná páka – parkovací 

- rozpěrný klíč – mech.nebo pneum.systém 





Přední brzda 
Duplex



a) jednonáběžná brzda (Simplex)
b) dvojnáběžná brzda (Duplex)

c) brzda se spřaženými čelistmi (Servo)
d) dvojnáběžná obousměrná brzda (Duo-Duplex)

e) brzda se spřaženými čelistmi obousměrná (Duo-servo)











S-klíč, bubnové brzdy s 
pneumatickým ovládáním





Kotoučové brzdy

kotouč (plný nebo ventilovaný) – držák brzdy 
( třmen, pístky, destičky, bez pružin ! – návrat pístku 

deformací těsnícího pryž.kroužku obd.průřezu )

třmen – pevný, plovoucítřmen – pevný, plovoucí

pevný – pístky z obou stran – sudý počet (2,4,6,8) 
– těžší konstrukce, možná nesouměrnost účinku 

plovoucí – je přitahován proti pístku na jedné 
straně - posouvá se po vodících čepech ( zdroj 

nesouměrnosti ) lehčí a menší konstrukce, menší přenos 
tepla do kapaliny



















Kotoučové brzdy
+ lehčí než bubnové, lepší odvod tepla – větší 

brzdný výkon, odolnost proti přehřátí brzdný výkon, odolnost proti přehřátí 
( vadnutí brzd –fading )

- vystavené okolí (koroze), složitá park.brzda 
( přídavný šroub.mechanismus nebo vložená bubnová 

brzda)

















Brzdové obložení 
čelisti a destičky

kovová nosná část a třecí materiál kovová nosná část a třecí materiál 
( lepené, nýtované – Al,Cu)
součinitel tření μ = 0,4 - 0,5 

( vyšší opotřebovává protikus – kotouč, buben, obv. 3:1, 
3 destičky na 1 kotouč )

směs třecích materiálů, pojiv a částic pro odvod tepla



XXXXXXX













Brzdová kapalina

vysoký bod varu ( DOT 3, 4, 5, 5.1), 
antikorozní účinek, neagresívní k těsnění, 
malé pohlcování vody – hydroskopičnostmalé pohlcování vody – hydroskopičnost

( snižuje bod varu), nestlačitelná.

Při varu kapaliny vzniknou bubliny –
stlačitelné – nulový brzdný účinek!





Brzdová kapalina

DOT3, DOT4 a DOT5.1 
jsou brzdové kapaliny 

na bázi glykolu - mísitelné  na bázi glykolu - mísitelné  

DOT5 
je silikonová kapalina!



Teploty varu:

DOT 3 - 205°C 
( malá auta, přestává se používat)

DOT 4 - 230°C 
( systémy ABS,ESP – dnes nejrozšířenější)

DOT 5.1 - 260°C 
(nejvyšší nároky, motosport)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

DOT 5 - 260°C - hydrofobní
( veteráni, armáda, nevhodná pro závody!)



Vzduchotlaké brzdy 

použití u těžších vozidel 
( nákladní automobily,autobusy, 

příp.kombinované vzduchokapalinové brzdy)

+ necitlivost na drobné netěsnosti + necitlivost na drobné netěsnosti 
(funkce zachována i při malém úniku tlak.vzduchu)

možnost spojování do souprav 
( u kap.brzd – nelze řešit odvzdušnění, únik kapaliny )

- nutný zdroj tlak.vzduchu, delší prodlevy při 
brzdění, větší rozměry prac.částí (malý tlak)



Brzdy přípojných vozidel
nebrzděné - kategorie O1 – do celk.hm. 750 kg

( brzdný účinek tažného vozidla)

s nájezdovou brzdou – kat.O2 do 3500 kg
( mech.nebo hydr.systém aktivovaný setrvačností přívěsu při zpomalení ( mech.nebo hydr.systém aktivovaný setrvačností přívěsu při zpomalení 

tažného vozidla, posuvný člen v tažné oji, blokace při couvání )

Pro vyšší hmotnosti  ( O3, O4 ) pouze vzduchotlaké 
brzdy, u kapalinových je neproveditelné spojení 

soustav ( zavzdušnění, únik kap.)
do 25 km/h – jednohadicové, pro vyšší rychl. dvouhadicové (červená, 

žlutá) nebo elektricky ovládané EBS













Vzduchotlaké brzdy 

soustava rozdělitelná na 3 části :

- zdroj tlak.vzduchu ( plnící část )
- ovládací část
- vlastní brzdy



Vzduchotlaké brzdy 

Značení připojovacích otvorů
1 – vstup tlakového vzduchu

2 (popř. 4) – pracovní výstup (ovládaný)
3 (popř.5) – výstup do atmosféry3 (popř.5) – výstup do atmosféry

( vypouštění vzduchu)

Druhá číslice – pořadí okruhu 
12 – vstup 2.okruhu

21 – výstup 1.okruhu 



Zdroj tlak.vzduchu ( plnící část )
- kompresor ( s filtrem na sání )

( obvykle pístový poháněný od motoru )

- regulace a čištění 
( regulátor tlaku, odlučovač oleje, vysoušeč )

- čtyřokruhový pojistný ventil
rozdělení soustavy na 4 okruhy : rozdělení soustavy na 4 okruhy : 

1. a 2. brzdící okruhy 
3.okruh - parkovací brzda a brzdy přívěsu 

4.okruh příslušenství 
– posilovače, ovládací válce, pérování

Zabraňuje úniku vzduchu z ostatních okruhů při poruše 
jiného !































Vysoušeč vzduchu kombinovaný   s 
čtyřokruhovým jistícím ventilem

U moderních vozidel má vlastní regenerační vzduchojem ( 5-10 litrů)



Vysoušeč vzduchu

Regenerační vzduchojem



4-okruhový jistící ventil







Zdroj tlak.vzduchu ( plnící část )

- vzduchojemy
zásobníky stlačeného vzduchu, vyrovnávají změny tlaku, 

obvykle 1 společný vysokotlaký před 4okr.jistícím 
ventilem a menší oddělené na vlastních okruzích, mají 

odkalovací (odvodňovací) ventilky pro odvodnění soustavy odkalovací (odvodňovací) ventilky pro odvodnění soustavy 
– zkondenzovaná voda by 

zamrznutím v potrubí vyřadila brzdy!
na zimu se do vzduchojemů napustí malé množství lihu

- tlakoměry
1.a 2.okruh se musí zobrazit řidiči, přímo nebo                
el.-pneum. převodníkem, může být i jen jeden         

tlakoměr – ukazuje nižší hodnotu z obou



Vzduchojem s držákem

Vzduchojem upevňovaný třmeny



















Ovládací část 

- pedálový dvouokruhový brzdič
podle stlačení pedálu reguluje průtok vzduchu do 

brzdových válců, při pouhém přibržďování musí po chvíli 
průtok vzduchu uzavřít – vyrovnání tlaků

- AZR - automatický zátěžový regulátor 
reguluje tlak ve válcích zadní nápravy, 

plný tlak u zatížené - omezený u odlehčené nápravy. 
Snižuje tendenci zadní nápravy k zablokování při jejím 

odlehčení předkloněním vozidla.
Snímá mechanicky polohu nápravy vůči rámu nebo tlak v 

pneumatickém pérování.











12 – vstup 
2.okruhu

11 – vstup 

22 – výstup 
2.okruhu

21 – výstup 

3 – společný výstup 
do atmosféry

11 – vstup 
1.okruhu

21 – výstup 
1.okruhu



















Ovládací část 

- brzdové válce
1.jednoduché (jednokomorové)
pístové (plunžrové) nebo membránové
použití na přední a odlehčovací nápravěpoužití na přední a odlehčovací nápravě

jedna komora, ve které vzduch tlačí na píst 
proti vratné pružině

2.pružinové (dvoukomorové)
alespoň na jedné hnací nápravě - parkovací brzda

2 oddělené komory – provozní brzda se plní vzduchem,
naopak z parkovací se vzduch vypouští – brzdí pružina





Membránový válec



X
XX
X
X
X

















Ovládací část 

- ovládací ventil parkovací brzdy
vypouští vzduch z pružinových válců zadní nápravy, 
tím dojde k zabrzdění mechanickým účinkem pružin 

(3.poloha kontrolní – zkouška u soupravy)(3.poloha kontrolní – zkouška u soupravy)

- řídící ventil přívěsu
řídí brzdění přípojného vozidla ovládáním tlaku 
v ovládací hadici – žlutá, plnící hadice - červená

- reléový ventil
rychle dodává nebo odvádí provozní vzduch pro brzdové 

válce, které jsou ve značné vzdálenosti od pedálového 
brzdiče





11 – vstup tlak.vzduchu

21 – výstup 1.okruhu –
parkovací brzda vozidla

22 – výstup 2.okruhu –
parkovací brzda přívěsu











Pneumaticky ovládané brzdy 
- bubnové

rozevírání čelistí :
a) brzdovým klíčem

b) S-vačkou
c) klínovým rozevíračem

- kotoučové- kotoučové
brzdový válec axiálně nebo radiálně

Vždy nutný mechanismus pro vymezení vůle 
- starší manuální

- běžný samočinný



















Vzduchotlaké brzdy 

Schéma soustavy

obvykle se kreslí zvlášť schéma vozidla 
a přívěsu, spojení přes dvojici 

hadic – žlutá a červená





ČERVENÁ

ŽLUTÁ





Řídící ventil přívěsu ( brzdič)
řídí brždění přípojného vozidla ovládáním tlaku 

v ovládací hadici – žlutá, 
plnící hadice – červená, dodává do vzduchojemů přívěsu 

potřebné množství tlakového vzduchu.potřebné množství tlakového vzduchu.

K řídícímu ventilu jsou připojeny všechny 3 brzdící okruhy 
– 1. a 2. provozní i parkovací okruh

Všechny okruhy musí nezávisle ovládat brzdy přívěsu!
Proto patří k největším ventilům na vozidle, je k němu 

připojeno nejvíce hadic.







Připojení brzdové soustavy přívěsu





Chování soupravy při přetržení spojovací hadice

Přívěs se musí vždy automaticky zabrzdit, průběh se liší podle toho 
jaká hadice se přetrhne.

1.Plnící hadice, vzduch začne ihned pomalu ucházet a přívěs se 
postupně úplně zabrzdí. 

Pokračovat v jízdě je možné až po opravě.



Chování soupravy při přetržení spojovací hadice

Přívěs se musí vždy automaticky zabrzdit, průběh se liší podle toho 
jaká hadice se přetrhne.

2.Ovládací hadice, do prvního zabrždění se neděje nic, po prvním 
sešlápnutí pedálu se přívěs opět postupně úplně zabrzdí. 

Pokračovat v jízdě je zase možné až po opravě.



Brzdový ventil ( rozvaděč) přívěsu 
umístěn na přípojném vozidle

ovládán řídícím ventilem ( brzdičem) 
přes ovládací hadici – žlutá

Při aktivaci brzd dodává vzduch ze vzduchojemu přívěsu 
do brzdových válců, případně přes zátěžový regulátor.

Reaguje na pokles tlaku – při přetržení hadic od tahače.




