
Repase p ředních brzd 
 

 
Obr.1 Schéma p ředních brzd 

 
Co za nové díly budeme pot řebovat: 

-  t ěsnící gumi čky – 4Ks 
-  prachovky – 4Ks 
-  odvzduš ňovací šrouby – 2Ks 
-  spojovací trubky – 2Ks 

 
    Kompletní t řmeny i s brzdovými prasátky odšroubujeme 
z automobilu. Pokud nemáme odd ělané brzdové desti čky, 
odmontujeme je. Brzdové prasátko je v t řmenu upevn ěno 
nasunutím do kolejni ček a zajišt ěné kolí čkem č.6. V míst ě 
kolejni ček t řmen o čistíme ocelovým kartá čem a prost říkáme 
olejem (Konkorem, WD čkem, …). Prasátko je totiž hliníkové, 
tudíž je do t řmenu v ětšinou dosti „zarostlé“. Po o čišt ění 
zmáčkneme h řebíkem zajiš ťovací kolí ček č.6 a prasátko 
kladívkem vyklepeme ven z t řmenu. Vyvarujeme se klepání do 
st ředu prasátka, st ěna je tenká a prasátko by se mohlo 
zdeformovat, či dokonce prasknout. Proto prasátko vyklepáváme 
zásadn ě v míst ě nálitku kolejni ček, doporu čuji p řes kus 
pevného d řeva. 
 



 
 

Obr.2 Vyndání prasátka           Obr.3 Kompletní p řední brzdi č 
 
 
    Po vyndání brzdových prasátek se z nich pokusím e vyndat 
pístek. Nejlepší je jej vytla čit kompresorem (pozor, po 
natlakování pístek vylítne velkou rychlostí). Pokud  nemáme 
kompresor, poslouží nám velký hasák a trocha síly. V p řípad ě, 
že je pístek zatuhlý natolik, že s ním nejde pohnou t, pom ůže 
opět známý Konkor či WD čko a pon ěkud v ětší síla. 
Jakmile se nám poda ří z prasátka pístek vyndat, vyndáme rovnou 
i t ěsnící gumi čku. Po té vnit řní st ěnu prasátka (pokud je 
zne čišt ěna či zoxidována) p řeleštíme jemným smirkem tak, 
abychom odstranili veškeré ne čistoty, pop řípad ě škrábance. 
St ěna musí být hladká a lesklá. To stejné provedeme i 
s pístkem. 

 
Obr.4 Prasátko p řed repasí 



 

 
Obr.5 Prasátko s t ěsnící gumi čkou 

 

 
Obr.6 Vy čišt ěné prasátko 

 
 
    Po vy čišt ění a p řelešt ění st ěn zkusíme pístek zasunout do 
t ělesa prasátka, ovšem ješt ě bez t ěsnící gumi čky. Pístek musí 
chodit naprosto lehce. Pokud se tak ned ěje, musíme dále 
čistit, brousit, leštit. Jakmile se nám tento problé m poda ří 
vy řešit, m ůžeme p řistoupit k montáži. Do t ělesa prasátka 
vložíme t ěsnící gumi čku a vnit řek t ělesa lehce namažeme 
olejem. Rovn ěž st ěnu pístku namažeme lehce olejem. Pístek 
rovn ě p řiložíme na t ěleso a zatla číme jej dovnit ř. Snažíme se 
pístek zatla čit rovn ě, k čemuž doporu čuji tla čit p řes rovné 
prkénko. Dále si p řipravíme prachovku, naplníme ji vazelínou 
(grafitkou, vazelínou ur čenou p římo na brzdy či jakoukoli 
vazelínou co máme zrovna po ruce a víme že neleptá gumu). 
Prachovku nasadíme na prasátko a pe čliv ě ji usadíme v drážce. 
Přebyte čnou vazelínu ut řeme. Aby prachovka déle vydržela, 
doporu čuji ji st říknout silikonovým olejem. Stejným zp ůsobem 
připravíme všechna brzdová prasátka. 
    Nyní již máme prasátka p řipravena, tudíž se m ůžeme naplno 
věnovat brzdovému t řmenu. Pokud chceme, aby t řmeny vypadaly 
hezky, doporu čuji nechat je opískovat a nalakovat barvou 
k tomu ur čenou (prodávají se r ůzné barvy p římo na brzdové 
t řmeny). Rovn ěž m ůžeme použít práškovou vypalovací barvu – 



komaxit. Po úprav ě t řmenů řádně pro čistíme drážky pro nasunutí 
prasátka. V p řípad ě, že prasátko nep ůjde zasunout lehce, 
můžeme mu decentn ě pomoci kladívkem. Ovšem op ět neklepeme 
silou a už v ůbec ne do st ředu prasátka, ale do kolejni ček. 
Prasátko by nám mohlo  prasknout a veškerá práce s čišt ěním by 
tak byla zbyte čná.  
    Jelikož již máme vše p řipraveno, m ůžeme za čít s kone čnou 
montáží. V brzdovém prasátku nám ješt ě chybí zajiš ťovací 
kolí ček ( č.6). Dírku pro kolí ček naplníme vazelínou, vsuneme 
pružinku a na ni kolí ček. Ten zmá čkneme a celé brzdové 
prasátko nasuneme do brzdového t řmenu tak, aby kolí ček 
zasko čil do zajiš ťovací drážky v t řmenu. Totéž ud ěláme se 
všemi 4mi prasátky, p ři čemž si dáváme pozor na to, kam které 
prasátko pat ří. T řmeny i všechny 4 prasátka jsou totiž 
odlišné. Našroubujeme nové spojovací brzdové trubky , nové 
odvzduš ňovací šrouby, pop řípad ě i čep s pružinkou, brzdovými 
desti čkami a závla čkou (to bych ale nechal až na montáž na 
aut ě).  
 
 

 
Obr.7 T řmeny nabarvené komaxitem 

 

 
Obr.8 Kompletní t řmen 


