
Elektronick é brzdové systémy

ABS - Anti-lock Braking System

Anti-lock Brake System, Antiblockiersystem, 
Protiblokovací systém



Rozšířením ABS o další funkci vznikne:

ASR - Anti-Slip Regulation
Systém regulace prokluzukol

Antriebs Schlupf Regelung
( také jako TC - Traction Control

nebo TCS - Traction Control System )

� to znamená, že pokud je na 
vozidle ASR, 

obsahuje současně i ABS



Dalším rozšířením ASR o další funkci vznikne:

ESP- Electronic Stability Program
Elektronický stabilizační program

( také jako ESC – Elektronic Stability Control
nebo VSC – Vehicle Stability Control )

� opět, pokud je na vozidle ESP, 
obsahuje současně také ABS i ASR



Tyto 3 základní systémy 
ABS - ASR - ESP

se používají u kapalinových i vzduchotlakých
brzd a mají velmi podobný princip činnosti 

Některé další systémy se již používají
jen u jedné koncepce brzd

Např. u kapalinových - BAS

u vzduchotlakých- EBS nebo RSP 



Antiblokovací systém – ABS
Protiblokovací systém ABS je jedním ze 

základních prvků aktivní bezpečnosti vozidla. 

ABS zamezuje blokování kol při brždění
(především při nízké adhezi) 

a tím zachovávářiditelnost vozidla.

Díky systému ABS je vozidlo ovladatelné i při 
prudkém brždění.



Zablokované kolo 
se neodvaluje, 
ale smýká ve 
směru vektoru 
setrvačné síly 

– po tečně ven ze 
zatáčky.



Prioritn ím cílem ABS není zkrácení brzdné dráhy
(to je vedlejší projev a pouze za určitých podmínek), 

ale zachovat řiditelnost vozidla.



Prioritn ím cílem ABS není zkrácení brzdné dráhy
(to je vedlejší projev a pouze za určitých podmínek), 

ale zachovat řiditelnost vozidla.



Historie ABS
1929 Gabriel Voisin – princip pro letadlové brzdy

1936 patent Bosch„Zařízení k zabránění silného brzdění kol 
motorového vozidla“

1950 Dunlop Maxaret – mechanický systém pro letadla
1966 Jensen FF– 1.vůz s ABS (také 4x4, 320 ks) – upravený 

Dunlop Maxaret, velmi složitý
1971 Chrysler Imperial - elektron.systém„sure break“Bendix

1978 Mercedes tř.S, vzápětí BMW 7 – ABS Bosch2S
1981 vzduchotlaký systém ABS -WABCO -Westinghouse

Air Brake Company (zal.1869) - představen 1976
1985 Ford Scorpio I. – první automobil se sériovým ABS ve 

všech verzích ( bez ABS nešel objednat)
1989 ABS Bosch 2E- sloučení hydr. a elektr. části do 1 celku  



1869 zakládá George Westinghouse společnost WABCO -
Westinghouse Air Brake Company, na výrobu vzduchových 
brzd pro vlakové soupravy,
1920 první vzduchotlaký brzdový systém pro automobil
1934 založena evropská továrna WABCO v Hanoveru
1956 německá pobočka vyvíjí brzdový systém pro kamiony
1976 představen a od 1981 sériově vyráběn ABS systém



Ford Scorpio 1.generace 1985 až 1993– významný milník, 
ABS sériově ve všech verzích, integrovaný systémMk2 
firmy Teves, elektrohydraulická jednotka s posilovačem a 
kulovým zásobníkem tlaku v celku s el.mag.ventily ABS



Antiblokovací systém - ABS

Princip funkce : 
při rozpoznání zablokování bržděného kola
snížit brzdnou sílu (brzdící tlak) na takovou 

úroveň, aby se kolo začalo odvalovat, 
ale přitom stále brzdilo.

Systém sleduje tzv.referenční rychlost.
Porovnává rychlosti všech kol vybavených snímači.



Reálné provedení - přerušované brždění

– při zablokování odbrzdit 
– kolo se roztočí
– opět zabrzdit

– celý děj se opakuje

Limitní hranice : obvykle 4 – 10 km/h 
při poklesu rychlosti pod tuto hodnotu 

se ABS vypíná



Antiblokovací systém - ABS

Největší rozdíly :
- u vzduchotlakýchbrzd je stále k dispozici 

zásoba tlakového vzduchu ve vzduchojemech
- po vypuštění vzduchu z brzdových válců snadno 

následuje opětovné napuštění
( pouze nutná dostatečná kapacita vzduchojemů)

- u kapalinových brzd vytváří tlak řidič,
proto je k vyvolání opětovného účinku nutné

čerpadlo a zásobník tlaku



Naopak stejné prvky :
- základní je monitoring rychlosti kola

nejpoužívanější způsob – dvojice prvků:
indukční čidlo a impulsní kolo

( ozubené kolo, zuby radiálně nebo axiálně, 
případně výřezy v plechu)

Nejnovější vozy používají Hallův snímač a 
impulsní kolo se zmagnetovaným rastrem.











U užitkových vozidel je čidlo posuvně
uloženo – tím je chráněno před zničením

při nárazovém vymezení vůle 
v ložisku kola –čidlo se úderem impulsního 

kroužku (radiálního i axiálního) 
posune 

( může i ztratit signál – obvykle maximální
funkční mezera 2 mm) 

ale nezničí se.





Antiblokovací systém u vzduchotlakýchbrzd

Jednoduchý princip :
v kolech čidla otáček (rychlosti) řídící jednotka 

vyhodnocuje rozdíly v rychlostech kol, 
při zablokování kola aktivuje ABS ventil 

(modulátor), který uzavře přívod tlak vzduchu 
a vypustí tlak z brzd.válce, po odblokování kola 

opět napustí brzdový válec.

Současně vyřazena motorová brzda a retardér.



č. 1 Přívod 
tlak.vzduchu 
od brzdiče

č. 2 Výstup 
do brzdového 
válce

Elektrické
ovládání od 
řídící jednotky

Výstup do 
atmosféry –č. 3

Modulátor ABS – elektromagneticky 
ovládaný třícestný ventil



Modulátor ABS – v případě výpadku elektronické
soustavy nebo napájení musí brzdová soustava fungovat 
beze změny – pouze nebude funkční ABS – propojeníč.1 
a č. 2 nesmí být nijak ovlivn ěno, vzduch nesmí unikat



Vložení modulátoru mezi brzdič ( reléový ventil) a 
brzdový válec je jediným zásahem do vzduchové brzdové
soustavy při montáži ABS.

Konstruk ční podmínkou je dostatečná kapacita 
vzduchojemů, potřebná pro opakované natlakování
brzdového válce. 

Při dodatečné montáži je 
třeba přidat do obou 
okruhů další vzduchojem.

�



Antiblokovací systém u kapalinových brzd

Podobný princip :
v kolech opět čidla otáček, řídící jednotka 
vyhodnocuje rozdíly v rychlostech kol.

Při zablokování kola se aktivuje 
elektrohydraulick á jednotka ABS

– u neintegrovaného systému 
( dnes nejrozšířenější) 

připojená hned za posilovačem, 
která pracuje s oběma brzdovými okruhy a ovládá

každé kolo zvlášť – 2 vstupy – 4 výstupy



Pružné propojení tandemového válce s jednotkou ABS



Elektrohydraulick á jednotka ABS

u kapalinových brzd vytváří tlak v brzdovém 
systému řidič (pouze je zesílen posilovačem),

proto je k vyvolání opětovného brzdového účinku
po poklesu tlaku při blokování kola

nutné čerpadlo a zásobník podtlaku.

To jsou spolu s elektronickou řídící jednotkou   
a elektromagneticky ovládanými ventily 

základní části celého ABS agregátu.





Činnost elektrohydraulické jednotky ABS

Jednotka je připojena na tandemový brzdový válec –
dokud nedojde k zablokování kola nijak nezasahuje.

Při aktivaci – otáčky nějakého kola neodpovídají
referenční rychlosti – si jednotka „pamatuje“ tlak vyvolaný 
řidičem – požadavek na brzdnou sílu na vstupním ventilu, 

ale v jednom nebo více brzdových válcích může tlak 
snižovat.

K vytvoření potřebného tlaku pro jeho opětovné zvýšení je 
třeba elektricky poháněnéčerpadlo – má relativně velký 

příkon ( desítky ampér), silné přívodní vodiče. 



Činnost elektrohydraulické jednotky ABS

Protože je kapalina nestlačitelná, projevuje se činnost ABS
- snižování a zvyšování tlaku -

v brzdovém potrubí charakteristickými rázy 
přenášenými až do pedálu.

To je největší rozdíl pro řidiče, 
u vzduchotlakých brzd se žádné rázy do pedálu 

nevyskytují. 



Regulační obvod ABS: 

1 – brzdový váleček; 2 – snímač otáček kola; 3 – pneumatika; 4 –
magnetický ventil; 5 – hlavní válec; 6 – elektronickářídicí jednotka.



Kontrolka A BS 
Slouží k indikaci poruchy systému – po zapnutí

zapalování se krátce rozsvítí
(je funkční kontrolka a proběhne kontrola systému) 

ve stavu bez závad zhasne 
( po několika vteřinách nebo po rozjezdu).

Rozsvícení kontrolky za jízdy indikuje závadu        
( ztráta signálu snímače, nefunkční ventil nebo 

čerpadlo, výpadek napájení atd.) 



Druhy systému ABS

U kapalinových – počet tzv. kanálů.

Snímače na všech kolech, ale vyhodnocování se liší:
3-kanálové ABS – přední kola každé zvlášť, zadní

náprava se vyhodnocuje jako celek.
4-kanálové ABS – moderní systém, každé kolo se 

hodnotí samostatně, na zadní nápravě nejčastěji podle 
principu Select Low– podle kola, které se dříve blíží k 

zablokování.
U motocyklů logicky 2-kanálový systém.



Druhy systému ABS

U vzduchotlakých – počet snímačů a modulátorů.

2-nápravové autobusy a tahače - 4S/4M
na každém kole snímač i modulátor.

U vícenápravových vozidel se používají i levnější
verze, u dvou nebo trojnápravy se vyhodnocují jen 
některá kola a brzdný tlak se ovládá jen pro jednu 

stranu vozidla.
Např. 2S/2M, 4S/2M, 6S/2M – až po 6S/6M a 8S/8M

Lichý počet pro natáčecí nápravu přívěsu – 4S/3M





ABS – legislativa v EU

Od roku 2004 musí mít každý nově homologovaný
automobil v EU povinně ABS. 

Od roku 2006 v každém nově prodaném voze, tedy i v tom, 
který byl homologován před rokem 2004.

Od 1.1. 2016 musí mít každý nově vyrobený motocykl 
s objemem nad 125 ccmv EU povinně ABS.

Doprodej dříve vyrobených motocyklů
bez ABS pouze 1 rok.



Protiprokluzový systém ASR

ASR zabraňuje protáčení kol při rozjíždění nebo 
akceleraci, především při snížené adhezi. 

ASR svými zásahy snižuje kroutící moment 
přenášený na kola:

- může přibrzdit prokluzující kolo
- sníží okamžitý výkon motoru elektronickým 

zásahem, nejčastěji omezením otáček



Protiprokluzový systém ASR

Ke své funkci používáčidla otáček kol ABS,
u vozidla s poháněnou jednou nápravou jednoduše 
porovnává otáčky poháněné a nepoháněné nápravy 

– skutečná rychlost vozidla, 
u 4x4 opět tzv. referenční rychlost – sleduje 

nejpomalejší kolo, které neprokluzuje tolik jako 
ostatní – má určitou adhezi. 



Protiprokluzový systém ASR

Pokud prokluzuje jen jedno hnací kolo – je 
přibržděno a ASR částečně nahrazuje uzávěrku 

diferenciálu.
V případě prokluzu celé nápravy by bylo 

neefektivní brzdit přiváděný výkon – systém omezí
výkon motoru.



Protiprokluzový systém ASR

U vícenápravových užitkových vozidel s 
pneumatickým pérováním a zvedacími nápravami 

je realizovatelný ještě jeden zásah ASR, který 
proběhne prioritně před snížením výkonu –

zvednutí odlehčovací nápravykrátkodobě přitíží
hnací nápravu – bude mít větší adhezi.
Použitelné u třínápravových vozidel a u 

návěsových souprav.



�



Kontrolka ASR
Slouží k indikaci činnosti systému.

Rychlé problikávání kontrolky za jízdy indikuje,  
že systém provádí zásahy do trakce – nějaké hnací

kolo prokluzuje. 



Manuální vypnutí systému ASR

V některých situacích (zapadnutí
vozidla do bláta nebo hlubokého sněhu, 

jízda se sněhovými řetězy)
by činnost ASR znemožnila vyjet s 
prokluzem– „vyhrabání vozidla“

Proto jsou vozidla vybavena 
tlačítkem pro dočasnou deaktivaci 
systému – tuto skutečnost musí
indikovat kontrolka.



ASR - Historie 
Nejdříve jednoduché systémy pro detekci prokluzu kol a 

úpravu výkonu motoru ( bez vazby na brzdy – ABS)

1971 – Buick představil systém MaxTrac
1979 – Cadillac Eldorado obdobný systém nazvaný 

Traction Monitoring Systém (TMS)
1986 – elektronický systémjako rozšíření ABS – tak jak 

ho známe dodnes:
II.generace BMW 7 – E32750i V12-220 kW(1986-1994)

Automatic Stability Control + Traction (ASC+T)

MB S-klasse 2.generace W126 (1979 – 1992) až v roce 
1989 pro 560 SEL pouze na evropský trh (USA 1991)



ESP- Elektronický stabilizační program

je další rozšíření funkce systémů ABS a ASR. 

Program pomáhástabilizovat vozidlo pomocí přibrzdění
některého z kol ( a také omezením výkonu motoru) 

například při rychlém průjezdu zatáčkou,
nebo při vznikajícím smyku vozidla.



ESP- Elektronický stabilizační program

využíváčidla i akční členy systémů ABS a ASR i
motormanegementu

(snímače rychlosti, ovládání brzd a motoru) 

Navíc potřebuje ještě 2 informace:

- natočení volantu
( snímač natočení přímo pod volantem)

- příčné zrychlení – dostředivé
( snímače podélného a příčného zrychlení a rychlosti 

rotace – úhlové rychlosti)



Natočení volantu                               Rotace vozidla

Rychlost kol (snímače ABS)              Příčné zrychlení



Z těchto informací :
- rychlost jednotlivých kol

- natočení volantu
- dostředivé zrychlení

řídící jednotka určuje:
- kam řidič směřuje vozidlo
- kam vozidlo skutečně jede

neboli vypočítá, 
zda vozidlo jede stabilně po kruhové dráze, 

nebo je ve smyku – přetáčivém nebo nedotáčivém



Při indikaci smyku následuje zásah :
- komunikací s řídící jednotkou motoru určí aktuální

výkon, v případě potřeby „ubere plyn“

- přibrzdí vhodná kola k vyrovnání smyku, 
podle jeho typu ( může i jen jedno kolo)

ESP nezasahuje do řízení( netočí volantem), řídí vozidlo 
celkovým zpomalením a přibržděním kola na jedné straně

( zcela výjimečně zvýšením výkonu motoru)
princip řízení pásových vozidel



Přetáčivý smyk

Přibržděno vnější přední kolo



Nedotáčivý smyk

Přibržděno vnitřní zadní kolo



ESP- Historie 
1995 – Mercedes-Benz třídy E – velmi drahý prvek 

příplatkové výbavy
1997 – převrácení modelu M-B třídy A ( první Mercedes s 
předním pohonem) při novinářském testování – „losí test“

K odvrácení kritiky modelu byl sériově vybaven ESP a 
opakovaný test zvládl bez problémů.

Od 1. listopadu 2011 musí mít každý nově homologovaný
automobil v EU povinně ESP. 

Od roku 2014 v každém nově prodaném voze, tedy i v tom, 
který byl homologován před rokem 2011.



Manuální vypnutí systému ESP

Stejná funkce, tlačítko i kontrolka jako 
u starších vozidel, která měla pouze 
ASR, opět pro „vyhrabání vozidla“

Navíc umožňuje jízdu „driftem“ –
powerslide – prokluz zadních 
poháněných kol ( nebo všech 4) 
přebytkem výkonu



Odvozené brzdové elektronické systémy

BAS – brzdový asistent (Brake Assistant System)
u kapalinových brzd sleduje rychlost a intenzitu sešlápnutí

brzdového pedálu a rychleji otevírá další komoru 
posilovače – dosahuje větší brzdné síly, zkracuje brzdnou 
dráhu až o 20%, v EU povinný pro nové vozy M1 a N1    

od 11.2009 ( starší od 2011)
EBS – elektronický brzdový systém, u pneumatických 

brzd nahrazuje ovládací potrubí el.vodičem, 
brake-by-wire, brzdnou sílu stále vytváří tlak.vzduch, ale 

je řízen elektromagnetickými modulátory. Zkracuje 
technickou prodlevu brzd, zvyšuje možnosti inteligentního 

rozdělení brzdných sil. Většina současné produkce.





Odvozené brzdové elektronické systémy

RBS – (Rain Brake Support )
funkce vysušování brzdových kotoučů, zkracuje dobu 

náběhu brzdné síly ( EBS ho již obsahuje)

VSC – Vertical Stability Control ( roll over, RSP)
Zamezení převrácení vozidla, nadstavba EBS, pro vozidla 

s vysoko položeným těžištěm ( cisterny, sklápěče, 
autobusy) potřebuje vypočítat aktuální výšku těžiště, 
nejčastěji ze změn tlaků v pneumatickém pérování



Spojitelnost jízdní soupravy

Vyhláška č. 341/2014 Sb.
o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích



§ 35, odst.5
Zapojení vozidel do jízdních souprav, s výjimkou tažení

přívěsů kategorií O1 a O2 s nájezdovou brzdou, s ohledem 
na ABS je možné v těchto kombinacích

a) tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS,

b) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,

c) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo s ABS za 
podmínky, že tažné vozidlo je vybaveno zařízením 

umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci 
ABS přípojného vozidla.



Spojitelnost jízdní soupravy

Přívěs musí mít stejnou popř. vyšší úroveň
vybavení elektron. systémy než tažné vozidlo, 

nesmí dojít z zablokování přívěsu 
bez ABS za tahačem s ABS.

1.stupeň – bez ABS
2.stupeň – ABS (popř.ESP)

3.stupeň – EBS


