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Obr. 1-11: Zobrazení průběhu zpomalení motocyklu KTM 

1.2.2.2 Brzdné zkoušky s motocyklem Suzuki Bandit 1200 

Předně bylo při pouhém brzdění zadního kola tohoto typu motocyklu docíleno 

vzniku viditelné brzdné stopy, jak ukazuje OBR. 1-12. Dosažené plné brzdné 

zpomalení činilo kolem 4 (m*s-2). 

Ačkoli tento motocykl byl vybaven extrémně širokou zadní pneumatikou, 

dosahovala šířka zanechané brzdné stopy průměrně jen 7 cm, jak ukazuje OBR. 

1-13. Blokovací stopa zadního kola motocyklu vykazovala šířku okolo 5,3 cm. 

Následkem přerozdělení radiálního zatížení předního a zadního kola bylo zadní 

kolo ve srovnání s normálním jízdním stavem odlehčeno a zanechávalo tak užší 

brzdnou stopu.  
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Obr. 1-12: Vzhled stopy zanechané zadním kolem motocyklu Suzuki Bandit 1200 

 

Obr. 1-13: Bližší pohled na vzhled stopy zanechané zadním kolem motocyklu Suzuki Bandit 
1200 

Výsledky pokusů při výhradním použití přední brzdy ukazuje OBR. 1-14. Také 

s tímto motocyklem mohlo být docíleno nejprve vytvoření slabší brzdné stopy, 

která teprve ke konci přecházela ve stopu blokovací.  
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Obr. 1-14: Vzhled stopy zanechané předním kolem motocyklu Suzuki Bandit 1200 z rychlosti v = 

50 (km/h) 

 
Obr. 1-15: Srovnání vzhledu stop motocyklu Suzuki Bandit 1200 zanechané (pouze) zadním 

kolem resp. (pouze) předním kolem 

OBR. 1-15 konfrontuje ve vzájemném přímém srovnání charakter stopy vzniklé 

při pouhém použití zadní brzdy (stopa „A”) vůči charakteru stopy vzniklé 

při pouhém použití přední brzdy (stopa „B”). Co se týče šířky těchto 

zanechaných stop daného motocyklu, tak tyto se vzájemně neliší. Normální 

šířka kontaktní plochy přední pneumatiky motocyklu s vozovkou činí 5,5 cm. 
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Obr. 1-16: Vzhled stopy zanechané zadním kolem motocyklu Suzuki Bandit 1200, kdy v činnosti 
byla přední i zadní brzda 

 

Obr. 1-17: Srovnání vzhledu stop zanechaných motocyklem Suzuki Bandit 1200 

Naměřená průměrná šířka stopy zanechané od předního kola činila 5,8 cm, 

zatímco šířka zanechané stopy od zadního kola činila 5,3 cm.  
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Jediný rozdíl mezi stopami zanechanými od předního a zadního kola spočíval 

v tom, že blokovací stopa zanechaná předním kolem vykazovala výraznější 

ohraničení svých okrajů.  

Na OBR. 1-16 je vpravo patrná brzdná stopa, která pochází od zadního kola 

motocyklu. Tato stopa byla vytvořena při současném intenzivním použití přední 

brzdy, tedy při tomto pokusu byly použity obě brzdy.  

Hned vedle vlevo se nachází blokovací stopa, která vznikla při pouhém brzdění 

zadního kola motocyklu.  

Přímé srovnání uvedených stop ukazuje, že stopa od zadního kola se zužuje, 

jestliže je současně brzděno také přední kolo.  

Normálně činí šířka kontaktní stopy zadního kola motocyklu 7 cm, viz. OBR. 1-

13. Šířka blokovací stopy vzniklá při pouhém brzdění zadní brzdou se snižuje 

k hodnotě 5,3 cm (stopa „A” v OBR. 1-15). Šířka viditelné stopy zadního kola 

motocyklu činila jen 4 cm, poté co bylo současně intenzivně brzděno (také) 

předního kolo motocyklu - viz. OBR. 1-17.  

 
Obr. 1-18: Průběh zpomalení při činnosti přední a zadní brzdy motocyklu Suzuki Bandit 1200 
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OBR. 1-18 ukazuje zapsaný údaj o brzdném zpomalení odpovídající společnému 

brzdění předního i zadního kola. Bylo vyhodnoceno střední zpomalení 

motocyklu v hodnotě kolem 6,7 (m*s-2), pokud byl pro toto vyhodnocení 

definován časový interval od počátku brzdění motocyklu do okamžiku, těsně 

před jeho zastavením. Maximální dosažitelné zpomalení se pohybovalo okolo 

hodnoty 8,5 (m*s-2). 

Vznik počátku viditelné brzdné stopy od zadního kola motocyklu odpovídal 

okamžiku, kdy motocykl dosáhl zpomalení 6,5 (m*s-2). 

1.2.2.3 Brzdné zkoušky s motocyklem Suzuki GSX 600 

Výsledky dosažené (pouhým) brzděním zadního kola motocyklu při vzniku 

blokovací stopy ukazují OBR. 1-19 a OBR. 1-20. Bylo docíleno vzniku 

pravidelného (homogenního) vzhledu zanechané stopy, která měla šířku 6,2 cm. 

Oproti normální šířce kontaktní plochy zadní pneumatiky motocyklu 

s vozovkou, která činí 8 cm, byl také zde opět patrný vznik užší kresby 

zanechané stopy, viz. OBR. 1-20.  

V OBR. 1-21 jsou vzájemně konfrontovány docílené charakteristiky zanechaných 

viditelných stop při (pouhém) brzdění přední respektive při (pouhém) brzdění 

zadní brzdou se zaznamenanými průběhy zpomalení. 

Při (pouhém) plném brzdění zadní brzdou činilo dosažitelné zpomalení 

motocyklu 4 (m*s-2). Při (pouhém) plném brzdění přední brzdou se zpomalení 

motocyklu plynule zvyšovalo až do hodnoty cca 8 (m*s-2), dokud z důvodů 

zachování jízdní stability motocyklu nesnížil řidič tlak v brzdném systému 

předního kola. 

Čistě z pohledu šířky zanechaných stop a jejich charakteristického vzhledu 

se stopy vytvořené předním a zadním kolem téměř nijak neliší. Určitou 

zvláštností u vzhledu stopy předního kola jsou pouze zaškrcená zúžení stopy, 

která byla pravděpodobně zapříčiněna kmitáním. Bližší pohledy na charakter 

zanechané přední stopy byly fotograficky zdokumentovány a jsou uvedeny 

na OBR. 1-22 a OBR. 1-23. Existují fáze, ve kterých je stopa zanechaná předním 

kolem širší nebo užší, než normální šířka kontaktní plochy přední pneumatiky 

motocyklu s vozovkou. 


