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Konstrukce podvozkových systémů nejmodernějších osobních vozidel,
kinematika podvozku, jízdní stabilita, asistenční systémy
Vladimír Baxa, Josef Hruška, Petr Moravec, Tomáš Jouja
1. Úvod
Letošní kemp je dalším článkem navazujícím na tradici předešlých ročníků, pořádaných
v prostorách SPŠ dopravní v Plzni – Křimicích. Přispívá nejlepším žákům škol Plzeňského
kraje oboru 23-68-H/001 Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)
k jejich odbornému rozvoji, hlubšímu pochopení a zvládnutí praktických činností
souvisejících s konstrukcemi podvozků nových vozidel, zejména s ohledem na pochopení
jejich kinematiky a návaznosti na funkce tzv. asistenčních systémů vozidla. Technické
vybavení naší školy umožňuje ve výuce realizovat pokročilé způsoby diagnostiky. Díky
partnerské firmě AD Technik lze též využít pro účely kempu další zapůjčenou techniku,
včetně speciálních kalibračních přípravků.
2. Cíle kempu
Trvalým záměrem je nabídnout talentovaným žákům s odpovídající teoretickou
i praktickou vyspělostí a osobním zájmem o zvládnutí systémů nejmodernějších vozidel, a to
všech škol našeho kraje vyučujícím uvedený obor, ucelený vzdělávací blok s využitím
netradičních konceptů společné výuky v těchto oblastech:





Konstrukce podvozkových systémů nejmodernějších osobních vozidel.
Kinematika podvozku.
Jízdní stabilita vozidel (diagnostika vibrací, zdroje vibrací a mechanismy jejich
šíření).
Asistenční systémy vozidel v souvislostech.

Snaha lektorů směřuje k pochopení fyzikálních zákonitostí, které ovlivňují výsledné
chování vozidel. Teoretický výklad proto cílí na sladění objektivních rozdílů ve znalostech
účastníků, s doplněním o ukázky a vysvětlením funkcí zmíněných systémů na přistavených
automobilech. Dalším cílem kempu je seznámení žáků s metodami a postupy měření
vlastností podvozkových skupin při využití nejmodernějších strojů a zařízení. Obsahem
praktických cvičení jsou nové způsoby měření geometrických veličin na podvozcích.
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2.1 Přínos pro cílovou skupinu
Mezi regionálními sociálními partnery nebývale vzrůstá zájem o absolventy škol se
znalostí problematiky, kterou program kempu nabízí. Lze předpokládat, že aktivní přístup a
pochopení probíraných oblastí přispěje účastníkům nemalou měrou k úspěšnému zařazení
do pracovního procesu i u renomovaných firem.
2.1.1 Popis přidané hodnoty
Hlavní inovativní přínosy tohoto projektu jsou:




Představení pokročilé diagnostiky při řešení problematiky konstrukce podvozků.
Prezentační a testovací materiály vyšší úrovně.
Komplexní pojetí oblasti údržby a oprav vozidel včetně servisního marketingu.

3. Podrobný časový rozvrh kempu
Zahájení kempu se uskutečnilo v jídelně Střední průmyslové školy dopravní Plzeň,
v místě poskytovaného vzdělávání v Plzni – Křimicích, Průkopníků 290.
pondělí 28. května
10:00-10:20
registrace účastníků kempu – Ing. Baxa, P. Andrle
11:20-10:40
přivítání účastníků kempu, zahájení – Mgr. Dušek, Ing. Baxa, Ing. Hruška,
Moravec, Jouja
10:45-11:15
Oběd - Ing. Baxa
11:30-13:30
doprovodný program – exkurze ve Volvo Group Truck Center - Ing. Baxa
13:30-14:30
prohlídka pracovišť včetně SME, vstupní instruktáž včetně BOZP – Ing Baxa,
Ing Hruška, Moravec, Jouja
14:30-15:00
svačina – Ing. Baxa
15:00-16:30
doprovodný program – exkurze v Autocentru Jan Šmucler – Ing. Baxa
16:30-18:00
doprovodný program – prohlídka Křimic s výkladem historika – Ing. Baxa
18:00-18:30
večeře – Ing. Baxa
18:30-21:30
osobní volno
22:00
večerka
úterý 29. května
06:45-07:00
budíček, osobní hygiena
07:00-07:30
snídaně – Ing. Baxa
07:30-11:00
dopolední výuka – Ing. Hruška, Moravec
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-14:30
odpolední výuka – Ing. Hruška, Jouja
14:30-15:00
svačina – Ing. Baxa
15:00-18:00
doprovodný program – cross motocykly, silniční motocykly – Ing. Baxa,
Jouja
18:30-19:00
večeře – Ing. Baxa
19:00-21:30
osobní volno
22:00
večerka
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středa 30. května
06:45-07:00
budíček, osobní hygiena
07:00-07:30
snídaně – Ing. Baxa
07:30-11:00
dopolední výuka – Ing. Hruška, Moravec, Jouja
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-13:30
odpolední výuka, blok I. – Ing Hruška, Moravec, Jouja
13:30-14:00
svačina – Ing. Baxa
14:00-15:30
doprovodný program – Václav Pech - depo + návštěva oddělení Classic &
Motorsport – Ing. Baxa, Jouja
15:30-18:00
odpolední výuka, blok II. – Ing. Hruška, Moravec, Jouja
18:00-18:30
večeře – Ing. Baxa
18:30-21:30
osobní volno
22:00
večerka
čtvrtek 31. května
06:45-07:00
budíček, osobní hygiena
07:00-07:30
snídaně – Ing. Baxa
07:30-11:00
dopolední výuka – Ing. Hruška, Jouja
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-14:30
odpolední výuka, blok I. – Ing. Hruška
14:30-15:00
svačina – Ing. Baxa
15:00-18:00
doprovodný program – Elektromobilita na ZČU – Ing. Baxa, Jouja
18:00-18:40
večeře – Ing. Baxa
18:40-21:30
osobní volno
22:00
večerka
pátek 1. června
06:45-07:00
budíček, osobní hygiena
07:00-07:30
snídaně – Ing. Baxa
07:30-11:00
dopolední výuka - shrnutí témat – Ing. Hruška, Moravec, Jouja
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-12:00
závěrečný test, vyhodnocení – Mgr. Dušek, Ing. Hruška, Ing. Baxa, Moravec,
Jouja
12:00
ukončení kempu, odjezd účastníků
3.1 Hlavní náplň dne
pondělí 28. května: Registrace účastníků, zahájení kempu
Slavnostní zahájení kempu se uskutečnilo za přítomnosti zástupce KÚ Plzeňského kraje,
Mgr. Petra Duška, představitelů školy a lektorů v prostorách školní jídelny SPŠ dopravní,
v Plzni – Křimicích. Úvodního slova se ujal Mgr. Dušek. Zdůraznil přítomným význam
kempu pro jejich odborný posun, zároveň též jako malý vzorek celoživotního vzdělávání, bez
něhož v současnosti jen s obtížemi naleznou smysluplné a dobře honorované zaměstnání. Pak
již následoval přesun do servisu Volvo v Nýřanech, kde po poutavé přednášce, exkurzi
v dílnách a rozhovory se zaměstnanci měli frekventanti nejen možnost prohlídky interiéru
trucku, ale i jízdy v něm, čehož s chutí využili. Den pokračoval návštěvou dalšího servisu,
totiž Autocentra Jan Šmucler. I zde byl žákům představen servis, ovšem velmi zajímavou
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formou. Účastníci byli v podstatě v roli zákazníka – klienta servisu, který poptává prohlídku
vozu a zároveň opravu. Exkurze tedy začala kanceláří přijímacího technika a pokračovala
všemi dílnami včetně nahlédnutí do mezi sezónní úschovny pneumatik, pracovištěm pro
elektromobily a hybridní vozy, lakovnou, pracovištěm čištění interiérů, myčkou, až po
předání vozu zpět majiteli. Po návratu do areálu školy následoval pěší přesun na náměstí, kde
nás již očekával starousedlík, historik, aby nás za poutavého výkladu provedl Křimicemi. Pak
již následovala večeře, osobní volno a večerka.
úterý 29. května: Konstrukce podvozkových systémů nejmodernějších osobních automobilů,
kinematika podvozku
Účastníci byli seznámeni s běžnými typy podvozkových systémů vozidel v porovnání
s novými konstrukčními trendy. Žáci měli možnost praktického prozkoumání různých typů
zavěšení náprav. Instruktáž pokračovala úvodem do teorie kinematiky vozidel, bez jejíhož
pochopení není možné správně postupovat při nastavení a seřizování podvozku.
Doprovodný program byl věnován cross motocyklům a silničním motocyklům. Žáky
krom přistavených motocyklů a soutěžních speciálů zaujalo především poutavé vyprávění
bývalého reprezentanta ČSSR v terénních soutěžích.
středa 30. května: Kinematika podvozku, jízdní stabilita vozidel (diagnostika vibrací, zdroje
vibrací a mechanismy jejich šíření)
Dnešní instruktáž byla zpočátku věnována opět tématu kinematiky. Žáci byli
srozumitelnou formou seznámeni se vzájemnými souvislostmi mezi jednotlivými
geometrickými hodnotami vozidla. Detailní vysvětlení se týkalo důsledků nedodržení
proporčních a symetrických parametrů, jako jsou sbíhavost, odklon, záklon, byla vysvětlena
Ackermanova podmínka a účinky základních parametrů na funkci asistenčních systémů.
Následovalo objasnění problematiky jízdní stability vozidel, souvislosti poměrů na kolech a
jejich zavěšení. Ve dvou odpoledních blocích byla vyložena problematika rezonančního
chování těles a celých soustav, neboť podvozek je třeba chápat jako kritický mechanismus
automobilu.
Doprovodný program přinesl účastníkům již tradiční návštěvu soutěžního jezdce
Václava Pecha, seznámení s jeho zázemím, vybavením dílen, soutěžními vozy spolu
s poutavým výkladem technika. Letošní návštěva areálu Invelt byla obohacena o návštěvu
oddělení Classic & Motorsport s ukázkou soutěžních vozů bývalých jezdců věhlasných jmen.
čtvrtek 31. června: Jízdní stabilita, asistenční systémy vozidel v souvislostech
Pro žáky byl dnešek částečným zopakováním, ale zároveň i rozšířením
včerejšího tématu: vlastní frekvence náprav a podvozků, zkušební test zavěšení Eusama
versus Boge, rezonance tuhých těles a konstrukčních sestav, oscilační (harmonické) síly,
měření oscilačních sil v kolech, vibrace jak důsledek harmonických sil, jiné silové projevy
v podvozcích vozidel a boční tah vozidel, možnosti tlumení kritických stavů z hlediska
konstrukce, tvaru a kvality podvozkových dílů. Byly též zmíněny asistenční systémy
v souvislostech (TPMS, ACC, LaneAsist, led světlomety, světlomety Matrix). Byl zdůrazněn
vliv nastavení podvozků na funkci asistenčních systémů, řízení a funkci světlometů vozidel.
Podobně jako loni, i letos bylo jedno téma doprovodného programu vyplněno návštěvou
ZČU. Doc. Formánek opět připravil speciálně pro naši skupinu poutavou přednášku o vývoji
elektromobility, spolu s představením vozidel zkonstruovaných na zdejší KKS. Vítaným
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završením byla možnost svezení na jednostopých vozidlech či motokáře s výhradně
elektrickým pohonem. Žáci tuto nabídku s nadšením využili až do úplného vyčerpání kapacity
pohonných zdrojů.
pátek 1. června: Shrnutí témat, závěrečný test, vyhodnocení
Poslední den byl věnován praktickému procvičení činností a pracovních postupů
v průřezu celého kempu. Samozřejmostí bylo i vysvětlení dosud nevyslovených otázek.
Následovalo shrnutí témat celého týdne. Již tradičně si všichni ověřili nabyté vědomosti
pomocí připraveného testu, po jehož vyhodnocení si jej ponechali jednak pro připomenutí
kempu, jednak pro možnost využití v budoucím profesním životě. Závěrečného zhodnocení
kempu se ujal Mgr. Petr Dušek z KÚPK, úseku organizace školství, který, stejně jako loni,
měl nad průběhem kempu po celou dobu jeho trvání, dohled. Vyzdvihl zaujetí účastníků a
jejich zřetelnou chuť vstřebávat nové informace. Připomenul, že absolvent kempu následně
v roce 2017 zvítězil v celostátní soutěži Automechanik junior. Všichni lektoři se připojili
k popřání dobrého uplatnění na trhu práce po úspěšně zvládnutém studiu.
4. Časově nejnáročnější oblasti
Stejně jako v loňském roce bylo nejnáročnějším tématem vysvětlení a prezentace
souvislostí mezi funkcí asistenčních systémů a geometrickými poměry na podvozcích vozidel,
neboť tato problematika byla pro všechny účastníky zcela nová.
5. Závěr
Spolu s majiteli a provozovateli autoservisů je nutno konstatovat, že hlubší znalosti a
schopnosti na poli pokročilé diagnostiky jsou na současném trhu práce značně nedostatkové.
Lektoři doufají, že témata a duch kempů pomohou žákům v orientaci a pochopení nutnosti
trvalého zvyšování úrovně znalostí a kvalifikace i v budoucím profesním životě.
Po celou dobu kempu byli žáci vedeni lektory pořádající školy a Ing. J. Hruškou,
odborným technickým pracovníkem partnerské firmy AD Technik. Pořadatelé kempu rovněž
děkují Středisku služeb školám. S přispěním jejích vozidel spolu s řidičem byly umožněny
rychlé a bezpečné přesuny v rámci doprovodných programů.
6. Použitá literatura
Veškeré informace, ukázky a výkresy byly použity z vlastních zdrojů lektorů.
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