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Na vině mohou být obsáhlé manuály 
návodů k obsluze vozidel (v někte-
rých případech i méně přehledné 

s obsahem až 200 stran textů) , stejně tak 
i pohodlnost motoristů, kteří si je ani  ne-
přečtou a naopak  pouze spoléhají na od-
kazy v manuálech typu „v případě závady 
navštivte nejbližší autorizovaný servis“ nebo 
sledujte instrukce (hlášky) palubního počí-
tače. Závažným problémem je však i sku-
tečnost, kdy si motorista pořídil automobil 
z dovozu (bez návodu k obsluze, o servisní 
knížce k vozidlu nebudeme ani raději ho-
vořit) a kde palubní systém na něj hovoří 
v němčině, angličtině, španělštině či fran-
couzštině a on ničemu nerozumí, protože 
mluví pouze česky. 
 
Pro neznalého motoristu to však vždy zna-
mená určité  psychické trauma (dojedu, 
nedojedu, co se mi vlastně stalo?). Následuje 
rozhodnutí – nerozumím tomu, musím za-
jet do nejbližšího servisu. Naopak pro au-
toservisy je to určitý zdroj příjmů. Ale pozor! 
Ani zde nemusíme ihned zvítězit při řešení 
daného problému. Přestože existuje pro 
všechny autoservisy právo „Right to repair“, 
tedy přístup k technickým informacím, ne-
můžeme spoléhat na to, že v tomto oka-
mžiku pracovníci servisu prošli školením 
nebo že se seznámili s aktuální databází 
elektrické konstrukce vozidla. Toto není 
žádné invektivum vůči českým či sloven-
ským autoservisům, protože obdobná situ-
ace se objevuje u značkových i neznačko-
vých autoservisů v rámci celé Evropské 
Unie.  
Klasické pomalutavné nebo rychlotavné 
pojistky po přepětí vyhoří a vyřadí tak celý 

elektrický obvod z činnosti. Jejich výhodou 
je, že jsou levné a že teoreticky zběžně ma-
nuálně zručný motorista je umí vyměnit na 
místě, pokud je najde. Z hlediska praxe to 
však pro motoristu znamená, že pokud chce 
dojet s vozidlem, musí najít vadnou pojistku 
a vyměnit ji. Může však nastat současně 
i situace, že po výměně pojistky dojde 
k opětovnému zkratu a pojistka znovu vy-
hoří. Proto modernější konstrukce jištění 

elektrických okruhů využívají možnosti roz-
dělení jištění určitých okruhů do více větví, 
tzn. V případě odpojení určité větve při pro-
hoření pojistky nedojde k tzv. celkovému 
„black outu“ elektroinstalace. 
 I přes tato technická opatření není situace 
pro motoristu na cestě nijak příznivá. Pří-
kladů z praxe je celá řada. Například nesvítí 
přední obrysové světlo, zatímco dálková 
světla fungují, 
dochází k výpadku signalizace bočních svě-
tel (blinkrů), při brždění se rozsvítí kompletní 
zadní svítilny nebo i varovné osvětlení vo-
zidla, palubní počítač hlásí řadu varovných 
chyb v osvětlení,  vypojení klimatizace, od-
pojení kontroly tlaku pneumatik, stále svítí 
přední mlhovky, rozsvícené couvací světlo 
či zadní mlhovka, nucený přechod na nou-
zový systém řízení vozidla apod. 

U starších typů vozidel pak dochází ke kom-
pletnímu výpadku určitého elektrického 
okruhu, zatímco vozidla vybavená palubním 
počítačem (v průměru dle výrobce vozidla 
disponují tyto počítače detekcí až 100 zá-
vad) hlásí různé typy detekovaných chyb, 
přičemž zajišťují tzv. nouzový dojezd. 

  Uvedené problémy se však netýkají pouze 
osobních nebo užitkových automobilů 
s elektrickým rozvodem 12 V, ale i nákladních 
automobilů, autobusů a speciální techniky. 

S cílem zjednodušit a minimalizovat takto 
vznikající problémy byly zavedeny do výroby 
dopravní techniky pojistkové automaty.

Pojistkové automaty fungují na základě 
bimetalových pásků, tedy obdobně, jak se 
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Řada motoristů si často ani neuvědomuje, jakým rozsáhlým bezpečnostním systémem ochrany 
elektrických okruhů je jejich vozidlo vybaveno.
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s nimi setkáváme v domácnostech. Po od-
stranění zkratu či přepětí, lze tuto pojistku 
opět restartovat. 

  Na rozdíl od domácích silnoproudých 
pojistek se v dopravní technice používají 
dva základní typy slaboproudých pojistek 
12 – 48 V.

a) Plně automatický typ, který reaguje na 
zkrat a přepětí v okruhu. Jistič reaguje na 
zvýšený proud v jištěném okruhu, který 

současně vyvolává vyšší teplotu na bime-
talovém pásku. V okamžiku dosažení hra-
niční teploty dojde k rozpojení elektrického 
obvodu, tzn. K odpojení kontrolovaných 
obvodů od sítě. Po vychladnutí pásku do-
jde k opětovnému automatickému sepnutí 
okruhů.  Tato časová prodleva je dosta-
tečná pro palubní počítač a řídící jednotku 
vozidla k tomu, aby mohla objektivně vy-
hodnotit, lokalizovat a popsat závadu na 
elektrickém okruhu, která se následně zob-
razí na displeji počítače. Při opakovaném 
výpadku elektrického okruhu může dojít 
k jeho odpojení s tím, že je v systému zob-
razovaná trvalá chyba k odstranění při 
servisním zásahu. Vyspělé řídící jednotky 
jsou tak schopny po druhém výpadku 
přesně lokalizovat vznik závady jako na-
příklad – vadná pravá žárovky brzdového 
světla, vadný pravý přední světlomet a jeho 
lampa apod. Toto je jen jeden z názorných 
typových příkladů závadových hlášek v ob-
lasti elektroinstalace. Jednotliví výrobci 
vozidel používají doposud různě rozdílné 
systémové hlášky o závadách. Z tohoto 
důvodu je poněkud složitější porovnat 
systémy závadových hlášek a to nejen na 
pojistkách, či osvětlení  mezi vozy Merce-

des Benz, Audi, BMW, VW, stejně tak i u ná-
kladních automobilů různých značek. 

b) Ručně ovládané pojistkové automaty 
jsou obdobně konstruovány jako předchozí 
popsaný typ jističů s tím rozdílem, že jistič 
nenaskočí automaticky po jeho vychladnutí, 
ale je nutné jej manuálně restartovat (ob-
doba jističů v domácnosti). Nevýhodou 
tohoto typu je nutnost jeho ručního re-
startu, výhodou je však na druhé straně jeho 
podstatně delší životnost. 

Jaké důvody vedou konstruktéry elektroin-
stalací k používání těchto nových pojistek 
u moderních typů automobilů, přestože 
jsou cenově mnohonásobně dražší v po-
rovnání s klasickou pojistkou? Jednoznačně 
vítězí kritérium bezpečnosti provozu 
a rychlé detekce závady v určitém okruhu 

instalace. Pojistkové automaty jsou použí-
vány pro jištění páteřových okruhů, kde 
v případě závady může dojít za normální 
okolností k prohoření jedné, ale i více kla-

sických pojistek. Při využití automatu tak 
dojde k prohoření pouze 1 pojistky v elek-
trickém okruhu, kde došlo k poruše, přičemž 
se zkrat nemůže díky funkci automatu roz-
šířit do dalších částí elektroinstalace. Mů-
žeme tak i velmi rychle a jednoduše odha-
lit  vzniklou příčinu zkratu, kterou zaznamená 
palubní počítač. 

Další výhodou tohoto systému je skuteč-
nost, že automaty mnohem citlivěji reagují 
na přetížení a zvýšenou teplotu ve vodičích. 
Tento moment je velmi důležitý zejména 
z toho hlediska, že např. dojde-li omylem 
k výměně prohořelé pojistky v hodnotě 10 
A za pojistku např. 15 A, v případě havárie 
vozidla tak neproběhne v potřebném čase 
adekvátní prohoření této pojistky 15 A a ve-
dením stále protéká zvýšený proud, který 
zahřívá celou elektroinstalaci vozidla.  Nyní 
nastupuje právě funkce pojistkového auto-
matu, který vedení rozpojí a nedovolí dal-
šímu průtoku proudu a snižuje tak riziko 
požáru vozidla. 

Velkou výhodou těchto pojistkových au-
tomatů je jejich univerzální použití, pro-
tože fungují na konektorové bázi pojistek 
ATO.

Zpracoval Ing. Karel Horejš
Texty: Technická knihovna IHR Autodíly, 

foto Herth+Buss
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