Informácia k úprave brzdovej sústavy vozidiel Škoda Fabia (6Y)
spočívajúcej v náhrade bubnových bŕzd na zadnej náprave za kotúčové

Vozidlá Škoda Fabia (6Y), ktoré patria v Slovenskej republike medzi najrozšírenejšie, sú
často predmetom drobných, ale aj zásadnejších úprav. Medzi tie zásadnejšie možno zaradiť
aj výmenu bubnových bŕzd na zadnej náprave za kotúčové. V mnohých prípadoch prichádza
iba k náhrade zvonku viditeľných súčastí brzdovej sústavy a ich uchytenia, obvykle len na
účel vylepšenia vzhľadu vozidla. Avšak dôsledkom takejto úpravy je zmena charakteristiky
brzdovej sústavy, a tým aj správania sa vozidla pri brzdení, čím môže byť ohrozená
bezpečnosť cestnej premávky. Podľa oficiálneho vyjadrenia zástupcu výrobcu vozidla
Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav v Slovenskej republike1) nie je zmena brzdového
systému oproti stavu, v akom vozidlo zišlo z výrobnej linky, výrobcom povolená.
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 21 ods. 2 písm. b) zakazuje v
premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré sa nezhoduje so
schváleným typom, alebo na ktorom boli vykonané neoprávnené zásahy do systému,
komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo ktoré je dodatočne vybavené
neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou. Ak sa
zistí, že k takejto úprave vozidla prišlo, môže byť prevádzkovateľovi vozidla od obvodného
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie uložená pokuta 331,94 eur podľa § 107
ods. 3 zákona a vozidlo môže byť v konečnom dôsledku podľa § 24 ods. 3 písm. b) a c)
zákona vyradené z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo. Tieto ustanovenia sa
vzťahujú aj na výmenu bubnových bŕzd na zadnej náprave vozidiel Škoda Fabia (6Y) za
kotúčové na vozidlách, ktoré nimi pôvodne vo výrobe neboli vybavené.
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