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Prvky aktivní bezpečnosti vozidel ve vztahu k jejich podvozkům
Vladimír Baxa, Josef Hruška, Petr Moravec, Tomáš Jouja
1. Úvod
Letošní kemp je pokračovatelem předešlých úspěšných ročníků, pořádaných
v prostorách SPŠ dopravní v Plzni – Křimicích. Snaží se být nejlepším žákům škol
Plzeňského kraje oboru 23-68-H/001 Mechanik opravář motorových vozidel (dříve
Automechanik) pomocníkem v jejich odborném rozvoji, přispět k hlubšímu pochopení a
zvládnutí praktických činností souvisejících s konstrukcemi podvozků především nových
automobilů, vytvořit prostředí pro snazší pochopení kinematiky s návazností na funkce
asistenčních systémů vozidel. Díky technické vybavenosti naší školy lze ve výuce realizovat
pokročilé způsoby diagnostiky. Vysokou úroveň kempu zaštiťuje partnerská firma
AD Technik, která se kromě zapůjčení další techniky podílí i lektorsky.
2. Cíle kempu
Každoročně je ústřední myšlenkou kempu nabídnout talentovaným žákům
s odpovídající teoretickou i praktickou vyspělostí a osobním zájmem o zvládnutí systémů
nejmodernějších vozidel všech škol plzeňského kraje vyučujícím uvedený obor, ucelený
vzdělávací blok s využitím netradičních konceptů společné výuky. Snahou lektorů je podání
informací takovou formou, která by vedla k snazšímu pochopení fyzikálních zákonitostí, které
ovlivňují výsledné chování vozidel. Ze zkušeností získaných v minulých ročnících vyplývá
nutnost zaměřit teoretický výklad ke sladění objektivních rozdílů ve vstupních znalostech
účastníků. Například zopakování goniometrických funkcí se jeví jako důležitý krok, neboť se
jedná o minimální potřebné znalosti, nezbytné pro pochopení funkcí asistenčních systémů
moderních vozidel.
2.1 Přínos pro cílovou skupinu
U sociálních partnerů, a to i za hranicemi plzeňského regionu, prudce vzrůstá zájem
o absolventy se znalostí problematiky, kterou program kempu nabízí. Náplň kempu
v mnohém vychází právě z jejich požadavků a námětů. Je zcela jisté, že aktivní přístup a
pochopení probíraných oblastí přispěje účastníkům nemalou měrou k úspěšnému zařazení
do pracovního procesu nejen v malých servisech a provozovnách, ale i u renomovaných
firem. Vývoj trhu s lidskými zdroji ve všech segmentech automobilového průmyslu je toho
důkazem.
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2.2 Popis přidané hodnoty
Hlavní inovativní přínosy tohoto projektu jsou prozatím neměnné:




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 13. května
10:00-10:30
registrace účastníků kempu – Ing. Baxa, P. Andrle
10:30-10:40
přivítání účastníků kempu, zahájení – Mgr. Dušek, Ing. Baxa, Ing. Hruška,
p. Moravec, p. Jouja
10:45-11:15
Oběd – Ing. Baxa
11:15-13:30
doprovodný program – exkurze v Autocentru Jan Šmucler – Ing. Baxa,
p. Jouja
13:30-14:30
prohlídka pracovišť včetně SME, vstupní instruktáž včetně BOZP – Ing Baxa,
p. Moravec, p. Jouja
14:30-15:00
svačina – Ing. Baxa
15:00-17:30
doprovodný program – střelnice Lobzy – Ing. Baxa, p. Jouja
18:00-18:30
večeře – Ing. Baxa
18:30-21:30
osobní volno
22:00
večerka
úterý 14. května
07:00-07:30
budíček, osobní hygiena
07:30-07:45
snídaně – Ing. Baxa
08:00-11:00
doprovodný program – exkurze ve Volvo Group Truck Center – Ing. Baxa
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-14:30
odpolední výuka – Ing. Hruška, p. Jouja, p. Moravec
14:30-15:00
svačina – Ing. Baxa
15:00-18:00
odpolední výuka II – Ing. Hruška, p. Jouja, p. Moravec
18:30-19:00
večeře – Ing. Baxa
19:00-21:30
osobní volno
22:00
večerka
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středa 15. května
07:00-07:30
budíček, osobní hygiena
07:30-07:45
snídaně – Ing. Baxa
08:00-10:00
doprovodný program – elektromobilita – automobil e-tron – představení
vozidla spolu s předváděcími jízdami – Ing. Baxa, p. Jouja
10:00-11:00
dopolední výuka – Ing. Hruška
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-13:30
odpolední výuka, blok I. – Ing Hruška, p. Moravec, p. Jouja
13:30-14:00
svačina – Ing. Baxa
14:00-18:00
odpolední výuka, blok II. – Ing. Hruška, p. Moravec, p. Jouja
18:00-18:30
večeře – Ing. Baxa
18:30-21:30
osobní volno
22:00
večerka
čtvrtek 16. května
07:00-07:30
budíček, osobní hygiena
07:30-07:45
snídaně – Ing. Baxa
08:00-11:00
dopolední výuka – Ing. Hruška, p. Jouja
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-14:30
odpolední výuka – Ing. Hruška, p. Jouja, p. Moravec
14:30-15:00
svačina – Ing. Baxa
15:00-18:00
doprovodný program – elektromobilita – Kia Soul – Ing. Baxa, p. Jouja
18:00-18:40
večeře – Ing. Baxa
18:40-21:30
osobní volno
22:00
večerka
pátek 17. května
07:00-07:30
budíček, osobní hygiena
07:30-07:45
snídaně – Ing. Baxa
07:30-11:00
dopolední výuka - shrnutí témat – Ing. Hruška, p. Moravec, p. Jouja
11:00-11:30
oběd – Ing. Baxa
11:30-12:00
závěrečný test, vyhodnocení – Mgr. Dušek, Ing. Hruška, Ing. Baxa,
p. Moravec, p. Jouja
12:00
ukončení kempu, odjezd účastníků
3.1 Hlavní náplň dne
pondělí 13. května: Registrace účastníků, zahájení kempu
Po slavnostním zahájení kempu, ve kterém byl zmíněn jeho význam z hlediska
odborného růstu a následného uplatnění v profesním životě, se uskutečnil přesun k cíli první
části doprovodného programu, návštěvě největšího a aktuálně nejmodernějšího servisu.
Autocentrum Jan Šmucler se totiž mimo jiné pyšní čerstvě otevřeným a největším
showroomem v rámci celé Evropy. Účastníky přivítal sám majitel. Poté si návštěvníky
převzal vedoucí servisu. Po prohlídce autosalonu jím byli v následném programu seznámeni
s chodem servisu (včetně nahlédnutí do mezisezónní úschovny pneumatik, pracoviště pro
elektromobily a hybridní vozy, lakovny, pracoviště čištění interiérů, myčky atd.), zázemím,
službami pro zákazníky, i poskytovanými výhodami pro zaměstnance. Po přesunu do areálu
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školy a prohlídce budoucích pracovišť následovala další část doprovodného programu. Ta
byla zajištěna na střelnici v Lobzích. Hoši po nezbytném proškolení bezpečnosti a vysvětlení
zacházení se zbraněmi, měli možnost pod vedením zkušených instruktorů zjistit, jak mají
pevnou ruku a ostrý zrak. Čas vyměřený pro tuto aktivitu byl pro mnohé z nich krátký, tak je
střelba ze soutěžních pistolí zaujala.
úterý 14. května: Konstrukce podvozkových systémů
Přehled konstrukcí podvozků vozidel koncernu Škoda/VW – způsob zavěšení kol,
konstrukce ramen, stabilizace podvozků, lichoběžník řízení, konstrukce zadních náprav a
jejich vliv na jízdní stabilitu. Nejnovější asistenční systémy a jejich vzájemné sladění
s podvozkem – nastupující klíčová praxe u moderních vozidel.
Doprovodný program byl věnován návštěvě ve Volvo Group Truck Center v Nýřanech.
Exkurze probíhala podobně jako loni. Po úvodním představení firmy a jejího zastoupení
v rámci Evropy i na světových trzích byly představeny aktivity na území ČR. Poutavá
přednáška pokračovala představením různých konstrukcí a použitých agregátů s důrazem na
ekologii provozu. Následovala prohlídka servisu, závěr patřil předváděcím jízdám, pro
účastníky kempu pravděpodobně nejatraktivnější části exkurze.
středa 15. května: Kinematika podvozku
Vysvětlení spolu s ukázkami důvodů a vzájemných souvislostí mezi vybranými
geometrickými parametry podvozků – sbíhavost, odklon, sklon, záklon, poloměr rejdu,
přesazení náprav, diferenční úhel řízení, úhel jízdní osy. Příklady důsledků nastavení
vybraných veličin na točivé a klopné momenty vozidla a vliv nastavení podvozků na jízdní
stabilitu. Fyzikální měření axiální házivosti brzdových kotoučů a DTV, výpočty jejich vlivu
na stabilitu řízení.
Doprovodný program přinesl účastníkům novinku na poli elektromobility – seznámení
s elektromobilem Audi e-tron. Technik plzeňského zastoupení firmy velice poutavě a detailně
představil poslední vývojový typ tohoto vozu. Účastníci kempu s chutí využili nabídnuté
možnosti k předváděcím jízdám, kde jako spolujezdci mohli vychutnat jízdní vlastnosti a
komfort zmíněného čistě elektrického automobilu. V diskusi byla popsána další horká
novinka, totiž Jaguar i-pace. Oba zmíněné vozy byly představeny široké veřejnosti v Plzni na
náměstí Republiky o uplynulé sobotě 11. května, v rámci Dne čisté mobility, kde SPŠD Plzeň
figurovala jako hlavní pořadatel.
čtvrtek 16. června: Jízdní stabilita, diagnostika vibrací a mechanismy jejich šíření
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 jako důsledek působení harmonických sil, jiné silové projevy
v podvozcích, boční tah vozidel. Možnosti tlumení kritických stavů z hlediska konstrukce,
tvaru a kvality podvozkových dílů.
Doprovodný program dnešního dne byl vyplněn opět problematikou elektromobility
s využitím školního elektromobilu Kia Soul EV MY18.
pátek 17. června: Shrnutí témat, závěrečný test, vyhodnocení
Závěrečný den byl vyplněn praktickým procvičením činností tak, jak v průběhu kempu
plynuly a následným shrnutím témat celého týdne. Všichni si ověřili nabyté vědomosti
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pomocí připraveného testu, po jehož vyhodnocení si jej ponechali pro připomenutí kempu,
nebo využití v budoucím profesním životě. V závěrečném zhodnocení kempu byl připomenut
význam trvalého zdokonalování ve zvoleném oboru a profesi.
4. Časově nejnáročnější oblasti
Tradičně nejnáročnějším tématem bylo vysvětlení a prezentace souvislostí mezi funkcí
asistenčních systémů a geometrickými poměry na podvozcích vozidel, neboť pro zmíněnou
problematiku nebývá ve školách v rámci běžné výuky věnováno příliš prostoru.
5. Závěr
Hlubší znalosti v oblasti moderní diagnostiky jsou aktuálně na trhu práce značně
nedostatkové. Představitelé firem, pohybujících se v autobranži, toto signalizují stále hlasitěji.
Lektoři vyjadřují přesvědčení, že náplň kempů připraví žákům lepší výchozí podmínky pro
orientaci a pochopení v dané problematice.
Poděkování patří odborníkovi z praxe, pracovníku partnerské firmy AD Technik, panu
Ing. Josefu Hruškovi, jenž byl nepsaným a uznávaným vedoucím týmu lektorů. Organizátoři
děkují též Středisku služeb školám. Jimi poskytnutá vozidla spolu se spolehlivým řidičem
v rámci doprovodných programů umožnila rychlé a bezpečné přesuny. Díky je třeba vyjádřit
též Mgr. Petru Duškovi, zástupci KÚ Plzeňského kraje, úseku organizace školství, který měl
nad průběhem kempu po celou dobu jeho trvání dohled a přispěl k jeho zdárnému průběhu.
6. Použitá literatura
Veškeré informace, ukázky a výkresy byly použity z vlastních zdrojů lektorů.
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Ing. Vladimír Baxa
SPŠD Plzeň
vlbaxa@volny.cz
Ing. Josef Hruška
AD Technik s. r. o.
josef.hruška@adtechnik.cz
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