
UNIVERZITA PARDUBICE 
DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA 

KATEDRA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ 

NÁVRH OBUTÍ OSOBNÍCH VOZIDEL 
VOZIDLOVÉHO PARKU T ŘEBÍČSKÉ 

POBOČKY FIRMY COLAS CZ a.s. 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE: Ondřej Novák 

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jiří Kurka  

 

 

2006 



UNIVERSITY OF PARDUBICE 
JAN PERNER TRANSPORT FACULTY 

DEPARTMENT OF VEHICLES 

PROPOSAL OF TYRE USE FOR CAR FLEET OF 
TŘEBÍČ BRANCH OF COLAS CZ a.s. 

 

THESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR PRÁCE: Ondřej Novák 

VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Jiří Kurka  

 

 

2006 

 



 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prohlašuji: 
 

Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem 
v práci využil, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 
 
Byl jsem seznámen s tím, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, že Univerzita Pardubice má právo 
na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 
autorského zákona, a s tím, že pokud dojde k užití této práce mnou nebo bude poskytnuta 
licence o užití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne požadovat 
přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložila, a to podle 
okolností až do jejich skutečné výše. 
 
Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně Univerzity 
Pardubice. 
 
 
 
 
V Pardubicích dne 15. 5. 2006 
 
                                                                                                       Ondřej Novák 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 
 

Poděkování patří v první řadě dopravní fakultě Jana Pernera a všem jejím zaměstnancům, 
díky nimž jsem, naplněn cennými znalostmi, dospěl do pátého ročníku a dostal  příležitost  
řešit tuto diplomovou práci. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Jiřímu Kurkovi (SPŠS), Ing. 
Jánu Šramovi (Vipotest s.r.o.), Doc. Ing. Miroslavu Tesařovi, CSc. (DFJP), panu Bedřichu 
Kratochvilovi (Colas CZ a.s.), panu Jaromíru Novotnému  za odborné rady a cenné 
připomínky při řešení této diplomové práce a svým rodičům, prarodičům, sourozencům, panu 
Marcelu Šulekovi a slečně Lucii Malouškové za pomoc a podporu v době řešení a 
vypracovávání této práce. Za provedení jazykové korektury děkuji paní Mgr. Soni Havlíčkové. 

 



Abstrakt 

 

 Tato diplomová práce se věnuje řešení problematiky návrhu nejvhodnějších pneumatik pro 

osobní vozidla firmy. Současně detailně popisuje funkce pneumatiky a ukazuje souvislosti mezi její 

konstrukcí a jejími schopnostmi jednotlivé funkce plnit.  

 

 Práce je rozdělena do devíti částí. V první a druhé části jsou definovány výchozí podmínky 

pro řešení zadaného úkolu společně s cílem práce a je zde vypracován předběžný návrh řešení. Třetí 

část popisuje děj valení kola po vozovce, vysvětluje zákonitosti platící při přenosu sil mezi kolem a 

vozovkou a pojednává o faktorech ovlivňujících kvalitu přenosu. Ve čtvrté části práce jsou popsány 

konstrukční prvky pláště, vysvětlen jejich význam a objasněn způsob, jakým ovlivňují děje probíhající 

při valení kola po vozovce. Čtvrtá část se dále zabývá procesem výroby nového pláště a problematikou 

složení směsi pro výrobu jednotlivých konstrukčních prvků, způsobem značení plášťů a ráfků. Pátá 

část práce analyzuje požadavky kladené firmou na pneumatiku a s ohledem na ekonomické možnosti 

firmy řeší otázku výběru dodavatele plášťů. Náplní šesté části je vyloučení nehodících se značek 

plášťů pomocí vypracované metodiky a prověření alternativy použití celoročních plášťů. Sedmá část 

práce charakterizuje metodiku testování při silničních zkouškách pneumatik a osmá část obsahuje 

rozbor výsledků testů celoročních pneumatik podle této metodiky. Návrh konkrétního typu, značky a 

rozměru pláště pro jednotlivé vozy poskytuje devátá část práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

This thesis is devoted to questions of design of the optimal tyres for company cars. 

Simultaneously it describes the function of the tyres and it shows the connection between it's 

contruction and it's capabilities of fulfilling it's function. 

 

The thesis is divided into 9 parts. In the first and second one, initial conditions for solution of 

the assigned task are defined and the preliminary solution is shown. Third part describes the act of 

rolling the wheel on the road, explains rules of the transmission of forces between the whell and the 

road and discusses the factors affecting the quality of the transmission. In the fourth part of the thesis 

structural elements of the tyre casing are described, their meaning is explained and the way they affect 

the act of rolling the wheel on the road is clarified. Fourth part further deals with the process of 

making a new tyre casing, the question of composition of the mixture for making of each single 

structural element and the markings of tyre casings and rims. The fifth part analyses the requirements 

given by the company on the tyre and it solves the question of choosing the best supplier of the tyre 

casing regarding the economical capabilites of the company. In the sixth part, the unacceptable tyre 

casing manufacturers are excluded using the set methodology and the possibility of using all-year tyres 

is checked.. Seventh part of the thesis characterizes the methodology of testing the tyres in road tests 

and the eighth part consists of analysis of the test results of the all-year tyres using this methodology. 

The proposal of the specific type, manufacturer and size of the tyre casing for particular cars is given 

in the ninth part of the thesis. 
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