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KAPITOLA 1.
KONSTRUKCE, ÚDRŽBA A OŠETŘOVÁNÍ nákladního
automobilu, autobusu a přípojného vozidla.
(Základní přehled - včetně zkušebních otázek a odpovědí.)
Moderní motorová a jejich přípojná vozidla musí splňovat požadavky aktivní a pasivní bezpečnosti,
hospodárnosti provozu a ochrany složek životního prostředí.
Složitá konstrukce současných motorových vozidel, jejich technické vybavení, náročnost při
diagnostice technického stavu i při opravách a seřizování představuje potřebu profesní odbornosti
včetně technického vybavení.
Ale i pro řidiče je potřebné, aby měl o vozidle alespoň základní znalosti nezbytné pro jeho bezpečné,
ekonomické a spolehlivé ovládání. Jsou rovněž předpokladem správné údržby a ošetřování vozidla
a současně představují teoretické základy při vyhledávání jednoduchých závad, které ani u
nejmodernějších vozidel nemůžeme vyloučit.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------POZNÁMKA: Vložené kontrolní otázky jsou ze souboru kontrolních otázek pro ústní
zkoušku z ovládání a údržby vozidla (pro řidičské oprávnění skupin a podskupin
C1,C,D1,D,T.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ DEFINICE.
Silniční motorové vozidlo, automobil, motocykl - to jsou pojmy, které jsou neoddělitelnou součástí
současného moderního života. A přece vidíme a slyšíme tolik nepřesností kolem těchto základních
pojmů! Mnohdy se nesprávně zaměňují, někdy ztotožňují a jindy navzájem vylučují.
SILNIČNÍ VOZIDLA PRO MOTOROVOU DOPRAVU jsou vozidla pohybující se motorickou silou. Jsou
určena pro dopravu osob nebo nákladů všeho druhu, popřípadě různých zařízení, například strojů, po
pozemních komunikacích (nikoli po kolejích) a částečně i po zpevněných nebo nezpevněných cestách
a v terénu. Jsou to motorová vozidla a jejich přípojná vozidla.
MOTOROVÉ VOZIDLO je druhem silničního vozidla pro motorovou dopravu; motorové vozidlo je
poháněno vlastním motorem.
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO je silniční vozidlo pro motorovou dopravu, nemá však vlastní motor a je
připojováno k motorovým vozidlům (návěsy a přívěsy).
AUTOMOBILY jsou dvoustopá (i vícestopá) motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, zpravidla
poháněná spalovacími motory. Jsou určena pro dopravu osob nebo nákladů ve vlastním prostoru
(karosérii). Podrobnosti obsahuje ČSN 30 00 24.

ROZDĚLENÍ VOZIDEL PODLE ZÁKONA č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích.
Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy:
a) motocykly,
b) osobní automobily,
c) autobusy,
d) nákladní automobily,
e) speciální vozidla,
f) přípojná vozidla,
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g) ostatní silniční vozidla
Rozdělení silničních vozidel do kategorií, technický popis jednotlivých kategorií silničních vozidel a
jejich další členění podle přílohy tohoto zákona.
Druhy a kategorie silničních vozidel.
Kategorie L - motorová vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly, se člení na
mopedy /L1 a L2/,
motocykly /L3 a L4/,
motorové tříkolky /L5/,
motokolo (do rychlosti 25km.h-1;
Kategorie M - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu osob se člení na
M1 - nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová
vozidla,
M2 - více jak 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, jejichž největší
přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 000kg,
M3 - více jak 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, jejichž největší
přípustná hmotnost převyšuje 5 000kg;
Kategorie N - motorová vozidla, která mají nejméně čtyři kola a používají se pro dopravu nákladů se člení na
N1 - jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500kg,
N2 - jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500kg, avšak
nepřevyšuje 12 000kg,
N3 - jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 12 000kg;
Terénní vozidlo příslušné kategorie se označuje doplňkovým písmenem G (např.M1G,
N3G).
Kategorie O - přípojná vozidla se člení na
O1 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg,
O2 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 750kg,
ale nepřevyšuje 3 500kg,
O3 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 3 500kg,
ale nepřevyšuje 10 000kg,
O4 - přípojná vozidla, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 10 000kg,
OT1 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost
nepřevyšuje 1 500kg,
OT2 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje
1 500kg, ale nepřevyšuje 3 500kg,
OT3 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje
3 500kg, ale nepřevyšuje 6 000kg,
OT4 - přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje
6 000kg;
Kategorie T - traktory zemědělské nebo lesnické;
Kategorie S - pracovní stroje.

ROZDĚLENÍ, HLAVNÍ ČÁSTI A USPOŘÁDÁNÍ AUTOMOBILU
Automobily můžeme rozlišovat podle různých hledisek; nejdůležitějším z nich, které nám umožní
uspokojivý přehled o vozidlech, je jejich dopravní účel.
Podle dopravního účelu (tj. podle toho, k čemu jsou určeny) rozdělujeme automobily na tyto čtyři
druhy:
1) osobní automobily pro dopravu osob nebo lehkých nákladů;
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2) nákladní automobily pro dopravu větších nákladů;
3) autobusy pro hromadnou dopravu osob;
4) speciální automobily pro účely speciální dopravy.
Všechny jmenované druhy automobilů jsou pak v několika provedeních.
SKUPINA 1):
Osobní automobily jsou určeny převážně pro dopravu nejvýše 9 osob (včetně řidiče) s příslušným
cestovním zavazadlem (obr.1). Takzvané automobily KOMBI jsou určeny pro přepravu až 5 osob,
popřípadě pro dopravu lehčích nákladů (max. asi do 1 000 kg); UŽITKOVÁ VOZIDLA odvozená z
osobních automobilů, jsou určena pro dopravu 1 000 až 1 500 kg nákladu.
SKUPINA 2):
NÁKLADNÍ AUTOMOBILY (obr.2) slouží k přepravě nákladů všeho druhu o větších
hmotnostech.VALNÍK je druh nejběžnějšího nákladního automobilu, který je určen k dopravě nákladů
po zpevněné vozovce, popřípadě v terénu, a to bez přívěsu nebo s přívěsem (otevřený ložný prostor
s odnímatelnými stěnami); SKLÁPĚCÍ automobil je určen pro dopravu nákladu a rychlou vykládku;
SKŘÍŇOVÝ automobil s uzavřeným prostorem pro náklad (tento může sloužit i jako pojízdná dílna
apod.); TAHAČ, hlavně s návěsem, je zpravidla určen pro dálkovou dopravu zboží.
SKUPINA 3):
AUTOBUSY (obr.3) - MĚSTSKÉ AUTOBUSY jsou určeny pro místní dopravu sedících i stojících osob;
LINKOVÉ AUTOBUSY (meziměstské) jsou určeny pro dopravu na kratší vzdálenosti; AUTOKARY
(dálkové autobusy), jsou určeny dopravu pouze sedících osob na větší vzdálenosti; KLOUBOVÝ
autobus (díly strojového spodku spojeny kloubem, díly karosérie měchem).
SKUPINA 4:
SPECIÁLNÍ AUTOMOBILY (obr. 4), většinou na podvozcích nákladních motorových vozidel, jsou určeny
ke speciálním účelům, jako například jeřáby, požární vozidla, cisterny, kropicí vozy, přepravníky
sypkých hmot apod.

Dalším z hledisek rozdělení automobilů je umístění motoru a pohon kol
a) motor vpředu, pohon zadních kol (tradiční uspořádání nákladních a speciálních automobilů);
b) motor vzadu (za zadní nápravou), pohon zadních kol (např.nízkopodlažní autobusy);
c) motor vpředu, pohon předních kol (pouze u menších užitkových vozidel);
d) motor vzadu (před zadní nápravou), pohon zadních kol (u autobusů často užívaný tzv.
podpodlahový motor umístěný mezi nápravami.
Víceúčelové vozidlo je typem karosérie určené k přepravě osob a nákladu v jediném oddělení
vozidla.
Při rozhodování o zařazení vozidla do kategorie M a N se považuje za místo k přepravě osob místo
pro osobu sedící, ležící, stojící nebo místo s trvalými kotevními úchyty pro ukotvení sedadla
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HLAVNÍ ČÁSTI NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU A AUTOBUSU.
Každý automobil (nákladní automobil a autobus nevyjímaje) má v podstatě tyto čtyři základní části :
- poháněcí soustavu
- podvozek;
- karoserii;
- příslušenství, výbavu a náhradní díly.
POHÁNĚCÍ SOUSTAVA zajišťuje pohon vozidla. Zahrnuje
a) motor s příslušenstvím;
b) převodná ústrojí automobilu (autobusu) tj. spojku,
převodovku,
kloubové spojovací hřídele,
rozvodovku s diferenciálem,
příp. mezinápravový diferenciál.
PODVOZEK je spodní část automobilu (autobusu), kde je uložena poháněcí soustava a karosérie.
Podvozek tvoří následující části:
- rám, který tvoří nosnou část pro poháněcí soustavu (zejména u nákladních,
speciálních vozidel a tahačů), u samonosné karoserie
(autobusy) zastává jeho funkci vyztužená podlaha;
- nápravy s koly (pevné nebo výkyvné nápravy);
- pérování (listové, vinuté pružiny, nebo smíšené);
- řízení (zpravidla s posilovačem);
- brzdová soustava - pro brzdění provozní,
nouzové,
parkovací,
odlehčovací;
- kola s pneumatikami.
KAROSÉRIE je nosnou částí pro přepravu osob (autobusy) nebo nákladů (nákladní automobily); na
podlaze a bočnicích autobusů jsou zpravidla zakotvené bezpečnostní pásy, u nákladních automobilů
(valníkových) podle ČSN EN 12 640 je zabudován stanovený počet kotevních úchytů.
Karosérie dělíme
a) podle dopravního účelu
- autobusová,
- nákladní nebo dodávková, skříňová (je-li prostor pro obsluhu
oddělen od prostoru pro náklad, nazývá se kabinou),
- speciální;
b) podle vztahu k podvozku
- podvozková karosérie (u nákladních automobilů)
- polonosná a samonosná karoserie
c) podle tvaru
- kapotová karosérie (Tatra-Jamal),
- bezkapotová karosérie (Tatra 815, LIAZ, IVECO, MAN a další)
PŘÍSLUŠENSTVÍ automobilu tvoří zařízení a přístroje pevně spojené s vozidlem a nezbytné pro jeho
činnost. Sem patří mimo jiné:
alternátor (dynamo);
regulátor proudu a napětí;
akumulátor;
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elektrické zapalování (příp. vstřikovací soustava);
spouštěč;
tachograf;
chladící soustava motoru,
závěsné zařízení apod.
VÝBAVA VOZIDLA jsou věci, které jsou určeny k zajištění provozu, údržby a opravám vozidla, nebo k
ochraně a zajištění přepravovaných osob nebo nákladů před újmou na zdraví, poškozením nebo před
nepříznivými vlivy různého charakteru, nebo pro zvýšení komfortu jízdy a příjem nebo předávání
informací z vozidla, například:
náhradní kolo,
výstražný trojúhelník
lékárnička,
jednotka úpravy vzduchu,
radiový přijímač,
prostředky pro připevnění nákladu,
nářadí apod.

KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ HLAVNÍCH SKUPIN AUTOMOBILŮ.

MOTOR:
-

pístový, zážehový nebo vznětový (benzinový nebo naftový), dvoudobý nebo čtyřdobý, vzduchem
nebo kapalinou chlazený;

-

uspořádání válců /obr.3/ - svislé – a), šikmé, protilehlé válce – b),uspořádání do V – c), ležaté
válce nebo hvězdicové – d);

obr. 3

- s nasáváním (podtlakem) nebo přeplňovaný /turbodmychadlem/.
Pístové spalovací motory se skládají z pevných částí , které tvoří základ motoru, dále z částí
pohyblivých které jsou v motoru vloženy (klikové a rozvodové ústrojí) a příslušenství (například
mazání, chlazení, palivový systém včetně výfukové soustavy, zapalovací soustava včetně zařízení pro
spouštění motoru), vstřikovací zařízení).
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Rozvodové ústrojí přivádí zápalnou směs nebo vzduch do válců motoru a vypouští zplodiny hoření do
výfuku.
U čtyřdobého motoru proběhne pracovní cyklus (sání, stlačení, expanze, výfuk) na dvě otáčky
klikového hřídele.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přiblížíme si rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů
používá.
Zážehový motor - do válce se nasává směs paliva (benzinu) se vzduchem, ta se po stlačení zažehne
elektrickou jiskrou, která přeskočí mezi elektrodami zapalovací svíčky; expandující spaliny uvádí do
pohybu píst.

obr. 4

Vznětový motor - do válce se nasává čistý vzduch a do stlačeného horkého vzduchu (až 850°C) ve
válci se pod vysokým tlakem dopraví rozprášené palivo (motorová nafta), které se odpaří, promíchá
se vzduchem, vznítí se a expandující spaliny uvádí do pohybu píst.

obr. 5

Podle způsobu vstřikování paliva dělíme vznětové motory na:
a) motory s přímým vstřikem (úspornější, ale hlučnější) mají spalovací komůrku vytvořenou ve dně
pístu, palivo se vstřikuje přímo do spalovacího prostoru, nejsou nutná pomocná zahřívací
zařízení pro tzv.“studené starty“ ;
b) motory s nepřímým vstřikem – palivo se vstřikuje do komůrky umístěné v hlavě válce; pro
usnadnění spouštění studeného vznětového motoru s nepřímým vstřikem jsou používány
tzv."žhavící svíčky".
U zážehových motorů je palivem automobilní benzin; v současné době se v České republice prodává
výlučně BEZOLOVNATÝ.
8

Palivem pro vznětové motory je motorová nafta, pro použití v zimním období specielně upravená.
MOTOR S ROTAČNÍMI PÍSTY –(systém WANKEL)
Na rozdíl od pístů se suvným pohybem (se ztrátami v HÚ a DÚ) v tomto motoru rotují dva písty ve
tvaru sférických trojúhelníků. Hrany jednotlivých vrcholů jsou opatřeny těsnícími lištami, které při
otáčení pístů v pracovním prostoru (díky planetovému soukolí) umožňují vytvářet čtyři pracovní
prostory pro komresi a expanzi plynů. K celému proce nezbytně patší sání a výfuk – ale BEZ VENTILŮ.

Příslušenství motoru tvoří mazání, chlazení, palivový systém včetně výfukové soustavy a zařízení
pro spouštění motoru.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ
SPOJKA - většinou suchá, třecí výsuvná;
-

jednokotoučová spojka se užívá k přenášení menšího hnacího momentu u menších dodávkových
a nákladních automobilů (obr.6);
dvoukotoučová a tříkotoučová spojka (obr.7b) se užívá k přenosu momentů u větších
nákladních automobilů a autobusů;

obr. 6

obr. 7

-

přítlačné pružiny (vinuté) jsou umístěny
- po obvodu - hovoříme o obvodových pružinách (obr.7),
- v ose spojky - tzv. středová /centrální/ přítlačná pružina/ (obr.7b).
U lehkých nákladních nebo dodávkových automobilů se nyní používají tzv.“talířové“ pružiny.
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Činnost: při sešlápnutí spojkového pedálu vypínací mechanismus spojky přemůže sílu přítlačných
pružin a oddálením třecích částí spojky (setrvačníků, třecího a přítlačného kotouče) se přeruší spojení
motoru s převodovkou;

Otázka: Popište, jakou funkci plní spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.
Spojka přenáší hnací moment od motoru na další převodná ústrojí. Jejím účelem je:
- přerušení spojení mezi motorem při řazení rychlostních stupňů a spouštění studeného motoru;
- umožnit plynulý rozjezd vozidla (plynulý rozjezd vozidla se umožňuje prokluzováním spojky na
počátku záběru motoru, jehož otáčky jsou poměrně vysoké s ohledem k výkonu, který je potřebný
pro uvedení motorového vozidla nebo jízdní soupravy do pohybu;
- tlumení nežádoucích rázů v převodném ústrojí vzniklých při řazení rychlostních stupňů.
Správné ovládání spojkového pedálu významně ovlivňuje životnost spojky. Za jízdy se neopíráme o
spojkový pedál, který vždy řádně uvolníme. Bezdůvodně nenecháváme sešlápnutý spojkový pedál u
podlahy.
Dodržujeme předpis výrobce vozidla o pravidelných kontrolách vypínání spojky, prokluzu spojky a její
seřizování .
Jedním z nejužívanějších druhů speciálních spojek je kapalinová spojka zajišťující přenos točivého
momentu od motoru k dalším částem převodného ústrojí.
Hnací kolo spojené s hnacím hřídelem /od motoru/ má funkci čerpadla, hnané kolo spojené
s hnaným hřídelem plní funkci turbiny, při čemž si mohou funkci navzájem měnit. Oba kotouče
vytvářejí prstencovou dutinu, která je rozdělena radiálními /odrážecími/ lopatkami statoru na řadu
komůrek. Přenos točivého momentu z jedné části na druhou je způsobován vnitřním třením
v kapalině, kterou je celá spojka naplněna; používaná kapalina /olej/ musí mít vysokou stabilní
hodnotu třecího odporu a dobrou tekutost za nízkých teplot. U těchto spojek užívaných u nákladních
automobilů a autobusů / i české produkce! / není spojkový pedál - vozidlo se ovládá jen pedálem
plynu a brzdy (tzv.dvoupedálové ovládání).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEVODOVKY:
-

-

převodovky se stupňovitou změnou převodového poměru - nejrozšířenější je mechanická
převodovka s ozubenými koly se šikmým ozubením ve stálém záběru a synchronizací
převodových stupňů /u starších vozidel s čelním ozubením a bez synchronizace/ (obr. 8);

obr. 8.
převodovky s plynulou změnou převodového poměru - automatické převodovka různého
konstrukčního řešení jako např.:
planetové – (nejčastěji typu Wilson) - převody jsou tvořeny planetovými
soukolími a řadí se nejčastěji pásovými, nebo
elektromagnetickými brzdami. Používají se u autobusů,
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nákladních automobilů i těžkých tahačů.
třecí – řemenové (typ Variomatic) - převody jsou tvořeny řemenicemi
a zpravidla klínovými řemeny; plynulá změna převodového
poměru je zpravidla zajištěna změnou vnitřního průměru řemenic,
které se podle potřeby oddalují nebo přibližují. U nákladních
automobilů ani autobusů se nepoužívají.
kapalinové – jsou podstatně složitější a náročnější na ošetřování; uplatňují se
např., u těžkých nákladních automobilů , tahačů a někdy
i u autobusů, kde vzhledem k malému počtu řadicích úkonů
snižují fyzickou námahu a zvyšují pohodlí obsluhy.
Nedílnou součástí automatických převodovek je hydrodynamický měnič točivého momentu (viz
automatická spojka), který pracuje v dosti širokém rozsahu otáček motoru, takže k dosažení
potřebného celkového rozsahu převodů stačí navazující převodovka se 2 (městské autobusy) až 5
převodovými stupni a se zpětným chodem.
Vlastní řazení zajišťuje řadící systém podle nastavení předvoliče převodovky řidičem.

obr. 9 - IVECO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Otázka: Popište, jako funkci plní u vozidla převodovka , rozdělovací převodovka, spojovací
hřídel, rozvodovka, diferenciál a kolové redukce, v čem spočívá jejich ošetřování.
Převodovka
-

přenáší hnací moment motoru na další části převodného ústrojí a dále na hnací kola;
umožňuje, aby motor pracoval v optimálních (a tedy i v ekonomických) otáčkách při
11

překonávání běžných jízdních odporů;
umožňuje dlouhodobé přerušení hnacího momentu (zařazením chodu naprázdno
tzv."neutrálu")
- změnou smyslu otáčení při zařazení zpětného chodu umožňuje couvání vozidla.
Mechanické převodovky nákladních automobilů a autobusů se zpravidla skládají ze základní
pěti- až osmistupňové převodovky a předřazeného dvoustupňového převodu – rychloběhu, který
půlí rozsah mezi jednotlivými stupni základní převodovky, čímž se jejich počet zdvojnásobuje
(vč.zpětného chodu) – SPLITTER. Obdobně toto plní i tzv. “rozsahová redukce“, která je zařazena za
hlavní převodovkou.
Kombinované převodovky mají oba dva tyto systémy současně – před hlavní převodovkou
předřazený dvoustupňový převod a za hlavní převodovkou rozsahovou redukci; tím získáme 12 až 16
odstupňovaných převodových stupňů. Tímto je možno využít co nejlépe výkon motoru bez ohledu na
hmotnost přepravovaného nákladu, vlečených přípojných vozidel, pro všechny režimy provozních
podmínek od jízdy v terénu přes městský až po dálniční provoz; zvýšit ekonomiku provozu a ochranu
složek životního prostředí.
Předřazený převod je nejčastěji ovládán dvoupolohovým přepínačem rychlých (horních) a pomalých
(dolních) převodů na řadicí páce.
U převodovek pro komunální nebo požární podvozky rychloběh ještě zajišťuje pohon
pomocných agregátů, poháněných přímo od motoru nezávisle na vypínání spojky vozidla.
Moderní převodovky, které mají ozubená kola ve stálém záběru, jsou opatřeny
synchronizačním ústrojím,které zajišťuje vyrovnání obvodových rychlostí hřídele a příslušného
ozubeného kola dříve, než dojde k jejich pevnému spojení zubovou spojkou jíž je synchronizace
nedílnou konstrukční částí.
Pojistné ústrojí udržuje zařazený rychlostní stupeň v záběru, zajišťuje jednotlivé rychlostní stupně
tak, aby nedošlo k současnému zařazení dvou rychlostních stupňů; zvláštní pojistné ústrojí zabraňuje
nechtěné zařazení zpětného chodu při dopředné jízdě.
Převodovky starších vozidel mají kola nejnižších převodových stupňů (I. a II.) bez synchronizace,
vyšší rychlostní stupně již zpravidla synchronizací opatřena jsou.Při řazení rychlostních stupňů bez
synchronizace se při jízdě musí používat zvláštní způsob řazení – s dvojím vyšlápnutím spojky při
řazení vyšších rychlostních stupňů, s tzv."meziplynem" při řazení směrem „dolů“. Důvodem pro
použití tzv.“meziplynu“ je to, že musíme zrychlit otáčky předlohového hřídele v převodovce a tím
usnadnit zařazení příslušného převodového stupně.
Přídavná převodovka - u nákladních automobilů se třemi a více určených pro těžký provoz (mimo
pozemní komunikace zejména), plní přídavná převodovka dvě funkce:
- redukční - zařadit je možno buď silniční nebo terénní převodový stupeň;
- rozdělovací - přídavná převodovka zde rozděluje hnací moment na kloubové hřídele hnacích
náprav (vč. pohonu předních kol), případně dalších pomocných agregátů (naviják, čerpadla apod.)
– viz obr.10.
-

obr. 10
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Převodovka a přídavná převodovka je naplněna převodovým olejem předepsaným výrobcem vozidla
nebo doporučený výrobcem oleje. Kromě kontrol předepsaných právními předpisy (těsnost
převodových skříní - zjevné unikání oleje je závadou mající vliv na znečišťování životního prostředí !),
periodických kontrol oleje v převodovce a přídavné převodovce předepsaných výrobcem vozidla,
provádí se jeho výměna zpravidla v odborné dílně. Interval stanovený výrobcem vozidla je nutno
bezpodmínečně dodržet (kontrola cca po 10 000 km, výměny od 50 do 100tis. km). Používáme vždy
oleje předepsané výrobcem motorového vozidla nebo výrobcem oleje.
Spojovací a kloubové hřídele - přenáší hnací moment z jedné skupiny pohonu na druhou, např.
z konce hnaného hřídele převodovky do rozvodovky apod. Pokud jednotlivé části nemění za jízdy
vzájemnou polohu, kdy např. převodovka a rozvodovka jsou umístěny na rámu vozidla, stačí
k přenosu kroutícího momentu spojovací hřídel (s ohledem na možné montážní nepřesnosti se
užívají i hřídele kloubové). Kloubový hřídel se užije tehdy je-li nutno zajistit přenos kroutícího
momentu mezi skupinami pohonu, které mění vzájemnou polohu; klouby umožňují spojení dvou
hřídelů, které mění vůči sobě neustále polohu. Kloubový hřídel rovněž umožňuje přenos hnacího
momentu i tehdy pokud se mění i vzdálenost mezi jednotlivými skupinami pohonu; kloubové hřídel
musí být vždy dynamicky i staticky vyvážené.
Kratší motorová vozidla např. tahače návěsů mají zpravidla jeden kloubový hřídel, valníkové
automobily mají vzhledem k velké vzdálenosti mezi přírubami převodovky a zadní nápravy kloubové
hřídele dva (se středovým ložiskem), kdy jeden (mezi převodovkou a středovým ložiskem je de facto
hřídelem spojovacím.
Nákladní automobily s více hnacími nápravami mají kloubové hřídele k rozvodovkám odpovídající
počtu těchto náprav.
Kloubový hřídel je rozdělen na dvě části, jež jsou opatřeny vnitřním a vnějším drážkováním a vloženy
do sebe; oba díly se tedy otáčí společně ale vzdálenost mezi oběma krajními klouby se může
zkracovat nebo prodlužovat.
Rozlišujeme klouby
- pružné – kotoučové, uplatňující se nyní jen v řídícím ústrojí (mezi volantem a převodkou řízení);
- kovové - snáší velké namáhání a vykazují, při odpovídající údržbě i vysokou životnost. Nejčastěji
se používají kovové klouby křížové (viz obr.10); stejnoběžné (homokinetické) klouby se užívají např.
u hnacích předních náprav, kdy kola přenášejí hnací moment, ale současně se natáčí do rejdu.
Ošetřování kloubových hřídelů i kloubů samotných provádíme vždy podle předpisu výrobce vozidla
(kontrola dotažení šroubových spojů, vůle křížových kloubů a podélného drážkování, dále promazání
kloubů a drážek na posuvné části hřídele (po ujetí cca10tis.km nebo po každém mytí podvozku
tlakovou vodou nebo párou.

Rozvodovka s diferenciálem.
Rozvodovka s diferenciálem je posledním článkem převodného ústrojí motorového vozidla. Skládá se
- ze soukolí stálého převodu,
- z diferenciálu., který vyrovnává obvodové rychlosti hnacích kol v zatáčce, při stejně velkém
hnacím momentu obou kol; nejčastěji se používají diferenciály s kuželovým ozubením, u vozidel
značky Tatra vzhledem ke zvláštnímu uspořádání dvoustranného hnacího převodu diferenciály
s čelním ozubením.
Stálý převod hnací nápravy - přenáší otáčivý pohyb kloubového hřídele na příčný pohyb hnací
nápravy a zvyšuje jeho sílu; pastorek a talířové kolo )obě části s kuželovým ozubením) svým stálým
převodovým poměrem snižují otáčky přiváděné od motoru k hnací nápravě, čímž zvýší jeho tažnou
sílu. Jednoduchý stálý převod se používá u lehkých motorových vozidel.
Dvoustranný hnací převod (obr.11) - vzhledem k páteřové konstrukci nosného rámu a výkyvným
polonápravám typickým pro nákladní automobily Tatra je výlučný u výrobků této značky. Stálý
převod má dva páry ozubených kol - po jednom pro polonápravu pravého a levého kola (a1+a2) která kromě otáčení se při výkyvech kola může se po sobě i odvalovat, čímž je nahrazen kloub (osa
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výkyvu polonápravy je shodná s osou pastorku (p) stálého převodu včetně diferenciálu (D). Je-li
nutný k provozu těžších nákladních a terénních automobilů a autobusů velký převodový poměr
používají se u těchto vozidel dvojnásobné stálé převody hnací nápravy.

obr.11 - TATRA

obr. 12 - LIAZ

Rozdělujeme je na:
Dvojnásobný sloučený převod (obr. 12) – užívaný u nákladních automobilů a autobusů; je
výhodný pro přenos velkých hnacích momentů a malé rozměry skříně rozvodovky.
První převod - 1- je proveden pastorkem (a) a talířovým kolem (b) s kuželovým ozubením, druhý
- 2 - se skládá ze dvou kol s čelním ozubením. /D = diferenciál/.
Dvojnásobný dvoustranný převod – vnější s redukcemi v kolech – používá se u nákladních
automobilů; druhý stupeň stálého převodu je dvoustranný, na vnějších koncích hnacích náprav –
u kol (nazýváme je zpravidla kolovými redukcemi) a diferenciál je v prvním stupni stálého převodu ve
skříni rozvodovky. Kolové redukce jsou někdy řešeny pomocí planetových soukolí; na hnacím hřídeli
nasazené centrální kolo otáčí satelity uvnitř korunového kola. Unášeč satelitů je pevně spojen
s hnacím kolem.
V konstrukci terénních vozidel, která musí mít pro jízdu v terénu velkou světlou výšku se užívají
kolové redukce s čelním ozubením, kdy osy obou ozubených kol jsou umístěny nad sebou.
Diferenciál (obr. 13)
Diferenciál umožňuje rovnoměrné rozdělení hnacího momentu na obě hnaná kola, i když
dráhy těchto kol nejsou stejné, jako je tomu např. při projíždění zatáčkou; vozidla bez diferenciálu
byla ve větších rychlostech v zatáčkách náchylná ke smyku a nadměrně se poškozovaly pneumatiky.
Každá z obou polonáprav je na jednom konci pevně spojena s kolem na opační straně zakončena tzv.
“planetovými koly“ s kuželovým ozubením; mezi těmito planetovými koly jsou ve skříni (kleci)
diferenciálu uložena na čepech (volně otočná) dvě nebo čtyři kuželová ozubená kola, jež nazýváme
„satelity“. Skříň diferenciálu je pevně spojena s talířovým kolem; toto soukolí tvoří při stejném počtu
otáček hnacích kol v podstatě zubovou spojku rovnoměrně přenášející kroutící moment na obě hnací
kola. Výše jmenovaná soustava tvoří diferenciál a spolu se soukolím stálého převodu celou
rozvodovku.

obr. 13
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Podle použitého ozubení planetových kol a satelitů rozlišujeme diferenciály kuželové a čelní.
Projíždí-li jedno hnací kolo delší dráhu než kolo druhé, shodně rychleji se otáčí i odpovídající
planetové kolo diferenciálu. Poněvadž pastorek a talířové kolo rozdělují hnací moment na obě kola
stejným podílem, rozdíl v otáčkách obou hnacích kol se projeví tak, že se uvedou satelity vůči
planetovým kolům do pohybu, satelity se otáčí spolu s talířovým kolem a odvalují se po planetových
kolech. Takto je při nestejném počtu otáček hnacích kol rovnoměrně rozdělen hnací moment na obě
hnací kola. Pro praktické uplatnění bychom mohli říci : o kolik se otáčí pomaleji jedno hnací kolo
(a tedy i planetové kolo), o to rychleji se musí točit rychleji hnací kolo (planetové kolo) druhé.
Z tohoto zjištění vyplývá i jediná nevýhoda diferenciálů: uvázne-li jedno kolo na sněhu nebo
náledí, v blátě, písku apod. působením diferenciálního soukolí kolo na pevném podkladu se zastaví
a druhé kolo se na kluzkém povrchu otáčí dvojnásobnou rychlostí a prokluzuje. K vyloučení tohoto
nežádoucího jevu je v konstrukci rozvodovek těžších nákladních a terénních vozidel užit uzávěr
diferenciálu, který pevným spojení skříně diferenciálu s jednou polonápravou (planetovým kolem)
znemožní pohyb satelitů mezi planetovými koly tvoří v podstatě zubovou spojku rovnoměrně
přenášející kroutící moment na obě hnací kola. Závěr diferenciálu je ovládán z místa řidiče, nejčastěji
vzduchovým jednočinným válcem s elektrickým spínačem; používáme ho pouze ve výjimečných
provozních podmínkách (sníh, náledí, v terénu) a to pouze na nezbytně nutnou dobu, vozidlo musí
být při jeho řazení v klidu. Zařazení uzávěru diferenciálu je signalizováno svítící kontrolkou na
přístrojové desce.
U některých vozidel je uzávěr diferenciálu tvořen kolíky (např.Praga - V3S), které pevně spojí
skříň diferenciálu s planetovým kolem, u jiných nákladních automobilů (např.Tatra-Jamal) je stejného
účinku dosaženo pomocí zubové spojky. Svorné diferenciály různým konstrukčním řešením omezují
pohyb satelitů nebo centrálních kol ve skříni diferenciálu a tak se omezují jeho činnost; běžně se
nepoužívají.
Kontrola olejové náplně a výměna oleje v diferenciálu.
Výměny převodového oleje jsou obdobné jako u převodovky včetně použitý druhů převodových olejů
i předepsané lhůty výměn); u některých vozidel tvoří převodovka i rozvodovka jeden konstrukční
celek s jednou náplní převodového oleje.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište rozdíl mezi synchronizovanou a nesynchronizovanou převodovkou, způsob
jejich ovládání a použití na vozidlech.
Řadící ústrojí rozdělujeme podle způsobu provedení:
- přímé řazení - je ovládáno přímo řidičem a konec řadicí páky je uložen v převodovce; k němu
patří i tzv.“odloučené řazení“, u kterého je řadicí páka uložena mimo
převodovku (např.T 813, LIAZ Š 100), někdy i pod volantem (Avia 15 a 30
apod.);
- nepřímé řazení - řidič ovládá zvláštní řadící zařízení, které vykonává vlastní řazení
převodových stupňů; ovládání je zpravidla
a) vzduchové - je ovládáno elektromagneticky, řazení se děje buď pod tlakem nebo
přetlakem v pneumatickém řadicím zařízení nebo
b) kapalinové - je rovněž ovládáno elektromagneticky, řadící zařízení je kapalinové.
Převodovky starších vozidel (nákladních automobilů i autobusů) mají ozubená kola nejnižších
převodových stupňů (I. a II.) bez synchronizace, vyšší převodové stupně již zpravidla synchronizací
opatřena jsou. U starších motorových se děje řazení jednotlivých převodových stupňů spojením
ozubených kol jejich posuvem po drážkovaném hřídeli.
Při řazení převodových stupňů bez synchronizace se při jízdě musí používat zvláštní způsob
řazení – s dvojím vyšlápnutím spojky při řazení vyšších převodových stupňů („nahoru“), při řazení
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nižších převodových stupňů („dolů“) ještě navíc s tzv."meziplynem". Důvodem pro použití
tzv.“meziplynu“ je to, že musíme zrychlit otáčky předlohového hřídele v převodovce a tím usnadnit
zařazení příslušného převodového stupně.
Řazení nižšího převodového stupně musí být dostatečně rychlé, aby vozidlo při jízdě do stoupání
příliš nezpomalilo a při jízdě s kopce nebezpečně nezrychlilo. Dávkování meziplynu závisí na rychlosti
jízdy vozidla a otáčkách motoru; čím je vyšší rychlost vozidla nebo nižší otáčky motoru, tím větší
„meziplyn“ musíme dát.
U převodovek bez synchronizace vyžaduje řazení zkušenost a cit při dávkování tzv.“meziplynu“.
Moderní převodovky (obr. 14), které se používají i u nákladních automobilů a autobusů , jsou
opatřeny synchronizačním ústrojím,jež zajišťuje vyrovnání obvodových rychlostí hřídele a
příslušného ozubeného kola dříve, než dojde k jejich pevnému spojení zubovou spojkou jíž je
synchronizace nedílnou konstrukční částí.
Synchronizace spojovaných částí probíhá jen při stálém rovnoměrném tlaku na řadící páku ve směru
řazeného převodového stupně; na rozdíl od převodovek bez synchronizace není nutné při řazení dvojí
sešlápnutí spojkového pedálu, příp. použití tzv.“meziplynu“. Připomínám, že nadměrné zvyšování
tlaku na řadicí páku řazení nezrychlí, ale každé přerušení tlaku na řadící páku přerušuje i
synchronizaci; často opakované zatlačování a uvolňování řadicí páky může způsobit poruchy
synchronizačních spojek.

obr. 14
Pojistné ústrojí udržuje zařazený rychlostní stupeň v záběru, zajišťuje jednotlivé rychlostní stupně
tak, aby nedošlo k současnému zařazení dvou rychlostních stupňů; zvláštní pojistné ústrojí zabraňuje
nechtěné zařazení zpětného chodu při dopředné jízdě.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište význam kombinovaných (půlených) převodovek a jakou funkci plní
uzávěrka diferenciálu.
Mechanické převodovky nákladních automobilů a autobusů se zpravidla skládají ze základní
pěti- až osmistupňové převodovky a předřazeného dvoustupňového převodu – rychloběhu, který
půlí rozsah mezi jednotlivými stupni základní převodovky, čímž se jejich počet zdvojnásobuje (vč.
zpětného chodu) – SPLITTER. Obdobně toto plní i tzv. “rozsahová redukce“, která je zařazena za
hlavní převodovkou.
Kombinované převodovky mají oba dva tyto systémy současně – před hlavní převodovkou
předřazený dvoustupňový převod a za hlavní převodovkou rozsahovou redukci; tím získáme 12 až 16
odstupňovaných převodových stupňů. Tímto je možno využít co nejlépe výkon motoru bez ohledu na
hmotnost přepravovaného nákladu, vlečených přípojných vozidel, pro všechny režimy provozních
podmínek od jízdy v terénu přes městský až po dálniční provoz; zvýšit ekonomiku provozu a ochranu
složek životního prostředí.
Předřazený převod je nejčastěji ovládán dvoupolohovým přepínačem rychlých (horních)
a pomalých (dolních) převodů na řadicí páce. U převodovek pro komunální nebo požární podvozky
rychloběh ještě zajišťuje pohon pomocných agregátů, poháněných přímo od motoru nezávisle na
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vypínání spojky vozidla.
Projíždí-li jedno hnací kolo delší dráhu než kolo druhé, shodně rychleji se otáčí i odpovídající
planetové kolo diferenciálu. Poněvadž pastorek a talířové kolo rozdělují hnací moment na obě kola
stejným podílem, rozdíl v otáčkách obou hnacích kol se projeví tak, že se uvedou satelity vůči
planetovým kolům do pohybu, satelity se otáčí spolu s talířovým kolem a odvalují se po planetových
kolech. Takto je při nestejném počtu otáček hnacích kol rovnoměrně rozdělen hnací moment na obě
hnací kola. Pro praktické uplatnění bychom mohli říci : o kolik se otáčí pomaleji jedno hnací kolo (a
tedy i planetové kolo), o to rychleji se musí točit rychleji hnací kolo (planetové kolo) druhé.
Z tohoto zjištění vyplývá i jediná nevýhoda diferenciálů: uvázne-li jedno kolo na sněhu nebo
náledí, v blátě, písku apod. působením diferenciálního soukolí kolo na pevném podkladu se zastaví
a druhé kolo se na kluzkém povrchu otáčí dvojnásobnou rychlostí
a prokluzuje. K vyloučení tohoto nežádoucího jevu je v konstrukci rozvodovek těžších nákladních
a terénních vozidel užit závěr diferenciálu, který pevným spojení skříně diferenciálu s jednou
polonápravou (planetovým kolem) znemožní pohyb satelitů mezi planetovými koly tvoří v podstatě
zubovou spojku rovnoměrně přenášející kroutící moment na obě hnací kola. Závěr diferenciálu je
ovládán z místa řidiče, nejčastěji vzduchovým jednočinným válcem s elektrickým spínačem;
používáme ho pouze ve výjimečných provozních podmínkách (sníh, náledí, v terénu) a to pouze na
nezbytně nutnou dobu, vozidlo musí být při jeho řazení v klidu. Zařazení závěru diferenciálu je
signalizováno svítící kontrolkou na přístrojové desce.
U některých vozidel je závěr diferenciálu tvořen kolíky (např.Praga - V3S), které pevně spojí skříň
diferenciálu s planetovým kolem, u jiných nákladních automobilů (např.Tatra-Jamal) je stejného
účinku dosaženo pomocí zubové spojky. Řadí se elektrickými spínači – signalizace kontrolní svítilnou.
U terénních vozidel - mezinápravové diferenciály různé konstrukce, např. tzv. viskózní spojky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTORU
MAZÁNÍ MOTORU.
Spolehlivá činnost motoru vyžaduje, aby do stykových ploch součástí, které se spolu stýkají při
suvném (píst ve válci) nebo točivém (klikový hřídel) pohybu, bylo přiváděno za všech provozních
podmínek dostatečné množství mazacího oleje. Kromě toho musí být některé části mazací soustavy
(olejové čerpadlo a čistič oleje) chráněny proti přetížení redukčními, přepouštěcími nebo pojistnými
ventily.
Čtyřdobý motor je mazán tlakovým (oběžným) mazáním, a to činností olejového čerpadla, které
čerpá olej (předepsaný nebo doporučený výrobcem vozidla nebo oleje) ze spodku klikové skříně nebo
zvláštní nádrže mimo motor (terénní a sportovní automobily) a po jeho vyčištění ho dopravuje na
jednotlivá mazaná místa. Olej odstřikující nebo stékající z těchto míst maže místa ostatní a vrací se do
zásoby oleje.

Tlakové mazání z klikové skříně motoru.
Mazací soustava se skládá z těchto hlavních částí:
- kliková skříň (se zásobou oleje), ve které je umístěn
- hrubý čistič umístěný před čerpadlem. které chrání před škozením větší kovovou částí, která by
mohla být čerpadlem nasáta;
- oběhové čerpadlo (většinou zubové), u nákladních automobilů a autobusů zpravidla zdvojené;

17

obr. 15
- potrubí s redukčním, příp. pojistným ventilem;
- čistič /obtokový nebo plnoprůtokový/ s filtrační vložkou (např. papírovou, plstěnou,lamelovou
nebo sítovou); někdy jsou použity čističe oleje dva, kromě čističe s čistící vložkou i čistič
odstředivý; některé moderní motory mají čističe, u kterých se místo čisticí vložky se vyměňuje
celý čistič; lamelové čističe (plnoprůtokové) byly a jsou dosud používány u starších
nákladních automobilů (P V3S, T 111 apod.), později se začaly používat plnoprůtokové čističe
sítové, nejdokonalejší jsou plnoprůtokové čističe odstředivé (obr.15) používané u moderních
užitkových vozidel; tlakový spínač (baroskop) s kontrolní svítilnou na přístrojové desce nebo
ukazatelem konkrétního tlaku na odpovídajícím kontrolním přístroji;
- rozvod oleje v motoru;
- výměník (chladič oleje) - u motorů s vysokými měrnými výkony; ve výměníku se při studeném
motoru olej ohřívá od rychleji ohřáté chladící kapaliny, naopak při provozu jí teplo předává;
Ke kontrole množství oleje v motoru slouží kontrolní měrka s ryskami maximální a minimální výše
hladiny oleje. Během jízdy sledujeme kontrolní svítilnu mazání (červené barvy), její rozsvícení
signalizuje závadu v mazací soustavě (nedostatek oleje, poruch olejového čerpadla apod.) nebo je-li
kontrolní přístroj vybaven ukazatelem tlaku oleje a tlak oleje klesne pod 100 kPa ihned zastavíme
motor vozidla, zjistíme příčinu závady a zjištěnou závadu odstraníme nebo necháme odstranit.
Některé typy nákladních automobilů jsou vybaveny kontrolním zařízením /kontrolním světlem/ jímž
je možno kontrolovat znečištění čisticí vložky čističe oleje; je-li vložka znečištěna, kontrolní světlo se
rozsvítí a je nutno provést její ošetření podle předpisu výrobce vozidla.
Nalévací hrdlo oleje je většinou v krytu hlavy válců, u některých pak na boku motoru. Motory
zabudované do vozidel se sklopnou kabinou řidiče mají pro usnadnění denní kontroly hladiny oleje
v motoru vyvedené nalévací hrdlo a prodlouženou (někdy lankovou) měrku oleje na přední stranu
vozidla do prostoru za masku chladiče.
Po vyšroubování výpustní zátky se ze spodku klikové skříně vypouští opotřebovaný olej (po
předepsaném proběhu kilometrů nebo po výrobcem stanovené době).
Vypuštěný použitý olej a vložky čističe oleje, příp. čističe samé jsou považovány ve smyslu
zákona č.185/2001 Sb., za nebezpečný odpad, proto musí být řádně uložen a zlikvidován v souladu
s předpisy o ochraně životního prostředí.
Tlakové mazání z nádrže / tzv. mazání se suchou skříní/.
Tlakové mazání má zásobu oleje v samostatné nádrži (s kontrolní měrkou) a olejové čerpadlo je
dvoustupňové; zajišťuje odčerpávání oleje ze spodku klikové skříně do nádrže a čerpání oleje z nádrže
na mazaná místa,ostatní části mazací soustavy jsou obdobné. Tento druh mazání se používá u
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speciálních terénních automobilů, příp. u traktorů; důvodem je potřebná spolehlivost mazací
soustavy při různých náklonech vozidla při průjezdu náročným terénem apod.

MOTOROVÉ OLEJE.
Plní následující funkce: - mazání;
- odvod tepla;
- dotěsňování pístů a pístních kroužků;
- odplavování nečistot;
- konzervace součástí uvnitř motoru.
Podle určení rozlišujeme motorové oleje:
- pro čtyřdobé motory;
- pro dvoudobé motory;
- pro vznětové motory (zejména přeplňované).
Dále dělíme oleje:

- minerální;
- polosyntetické;
- syntetické.
Výrobci motorových olejů, ale ani výrobci motorů (vozidel) nedoporučují vzájemně míchat výše
uvedené druhy olejů (pokud to není nezbytně nutné).
Používat u starších vozidel nejmodernější a zpravidla nejdražší motorové oleje (například
syntetické) je zbytečný LUXUS, ale naopak nemístné ŠETŘENÍ na kvalitě výrobku je nerozumný
HAZARD. I české výrobky splňují ta nejpřísnější kriteria!
Co znamenají zkratky API, SAE apod.?
Výrobci motorových olejů označují své výrobky podle jejich vlastností určitými kódy, které představují
- výkonnostní třídu podle mezinárodních norem API (americká norma), CCMC (starší evropská
norma), ACEA (nová evropská norma);
- viskozitní třídu SAE (americká norma); podle této normy se oleje člení do několika tříd, které jsou
měřítkem pro užití olejů v jednotlivých ročních obdobích nebo pro celoroční použití (například
SAE 5W/40).

Pro praxi:
Výrobci motorů předepisují buď nejnižší povolenou výkonnostní třídu (podle mezinárodních norem)
anebo přímo určují nebo doporučují značky, který je dovoleno používat. Intervaly výměn stanoví buď
předpis výrobce motorového vozidla nebo motorového oleje. Předpisy a doporučení je třeba
respektovat. Nesprávné intervaly výměn olejů jsou nehospodárné: předčasná výměna je zbytečná,
neboť zvyšuje provozní náklady, pozdní výměna opotřebením motoru zkracuje jeho životnost.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové
intervaly pro jeho výměnu.
Kontrolu oleje provádíme vždy před jízdou (pokud možno v rovině), hladina musí být v rozmezí rysek
měrky MIN – MAX ; nikdy nesmí klesnout pod spodní rysku, ale ani motor olejem nepřeplňujeme.
U některých vozidel (např. Š LIAZ 100-150) stanoví výrobce zcela jiný postup:
- motor po spuštění se nechá běžet při volnoběžných otáčkách bez zatížení;
- po zastavení motoru počkáme 2 až 3 minuty až rozstříknutý olej steče zpět a hladina oleje se
srovná po horní okraj vroubkování měrky (je-li oleje málo nutno doplnit).
Motory zabudované do vozidel se sklopnou kabinou řidiče mají pro usnadnění denní kontroly hladiny
oleje v motoru vyvedené nalévací hrdlo a prodlouženou (někdy lankovou) měrku oleje na přední
stranu vozidla do prostoru za masku chladiče.
Doplňujeme zásadně olej, který předepsán nebo doporučen předpisem výrobce vozidla nebo olejů.
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Lhůty výměn (obecně): podle předpisu výrobce motoru nebo oleje (u vznětových motorů vozidel
IVECO až 150 000 km), nebo každý rok (motorové oleje stárnou bez ohledu zda vozidlo jezdí nebo
nejezdí).
Při jízdě sledujeme kontrolku mazání na přístrojové desce; rozsvítí-li se, IHNED ZASTAVÍME
VOZIDLO A VYPNEME MOTOR (hrozí nebezpečí havárie motoru!). Asi po 5 minutách změříme
množství oleje kontrolní měrkou a olej případně doplníme. Svítí-li kontrolka po opětovném spuštění i
nadále, motor IHNED vypneme, neboť se jedná o vážnou závadu.
Vozidlo necháme odvléci do odborné dílny. Některé typy nákladních automobilů jsou vybaveny
kontrolním zařízením /kontrolním světlem/ jímž je možno kontrolovat znečištění čisticí vložky čističe
oleje; je-li vložka znečištěna, kontrolní světlo se rozsvítí a je nutno provést její ošetření podle
předpisu výrobce vozidla.
Při dlouhých jízdách kontrolujeme množství oleje i při zastávkách během cesty (přepravního výkonu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHLADICÍ SOUSTAVA MOTORU.
Chladicí soustava motoru je zařízení, které slouží k dopravě chladicího prostředku (kapaliny nebo
vzduch ke stěnám pracovních prostorů motoru a k ochlazování ohřáté chladící kapaliny nebo odvodu
ohřátého chladícího vzduchu.
Účel chlazení:
- udržet v odpovídajících mezích kolísání průměrných teplot chlazených částí (válce, hlavy válců,
pístu apod.) při všech pracovních režimech motoru;
- zabezpečit, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné teploty stěn.

VZDUCHOVÉ CHLAZENÍ (obr. 16).
Je chlazení přímé, při němž jsou stěny pracovních prostorů chlazeny vzduchem. Požadavky na
chlazení jsou u systému chlazení vzduchem stejné jako u motoru chlazeného kapalinou. Rozdílné je
však řešení jak samotného motoru, tak chladícího systému.

obr. 16
Válce a hlavy válců jsou opatřeny žebrováním zlepšujícími odvod tepla a v prostoru motoru
uzavřeném krycími plechy proudí vzduch hnaný ventilátorem (chlazení s nuceným oběhem například
nákladní automobily TATRA apod.); správnou provozní teplotu motoru (cca 80 – 90°C) udržuje
samočinná regulace chlazení, např. u nákladních automobilů TATRA 813, 815 apod., kdy je větrák
chlazení poháněn pomocí kapalinové spojky, která je ovládána termospínačem , některá starší vozidla
měla různá uspořádání pohyblivých žaluzií, které byly ovládány termostaty.
U starých automobilů bylo vzduchové chlazení zajištěno pouze náporem proudícího vzduchu
(náporové chlazení).
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Nevýhodami, a tedy i důvodem proč není vzduchové chlazení příliš rozšířeno, je zejména hlučnost
motoru(rezonance krycích plechů), nerovnoměrné tepelné zatížení některých částí motoru, trvale
nižší výkon motoru a problémy s napojením na soustavu vytápění automobilu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladící soustavy a zajištění regulace
provozní teploty motoru.
Výkon a životnost motoru stejně jako jeho spolehlivost závisí na správné funkci chladící soustavy.
U vzduchové chladící soustavy vozidla věnujeme pozornost zejména stavu a napnutí klínových
řemenů, kontrole těsnosti kapalinové spojky pohonu větráku, mazání ložisek větráku, čistotě
žebrování válců a hlav válců, čistotě a upevnění krycích plechů. Správnou provozní teplotu
motoru (cca 80 – 90°C) udržuje samočinná regulace chlazení, např. u nákladních automobilů TATRA
813,815 apod., kdy je ventilátor chlazení poháněn pomocí kapalinové spojky, která je ovládána
termospínačem, některá starší vozidla měla různá uspořádání pohyblivých žaluzií, které byly ovládány
termostaty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPALINOVÉ CHLAZENÍ.
V současné době užíváno drtivou většinou výrobců motorů jak zážehových, tak vznětových.
K zabezpečení požadovaných nároků má chladící systém tyto části:
oběhové čerpadlo, většinou odstředivé, zajišťující oběh chladící kapaliny v motoru;
termostat /termoregulátor/, který reguluje optimální teplotu chladící kapaliny (a tedy i motoru)
během jízdy a urychluje zahřátí chladící kapaliny (motoru) na tuto teplotu;
- chladič (u některých vozidel tvoří zásobním chladící kapaliny) s ventilátorem (zvyšujícím teplotní
spád) k odvedení tepla do ovzduší (25 až 30% energie obsažené v palivu);
- přetlaková vyrovnávací nádoba (průhledná) u soustav s uzavřeným oběhem zajišťující vyrovnání
změn objemu studené a zahřáté chladící kapaliny;
- uzávěr vyrovnávací nádoby je opatřen přetlakovým ventilem umožňujícím provozní zvýšení tlaku
v soustavě (zvýšení bodu varu), aby se lépe využil výkon chladiče;
- vytápění automobilu (výměník tepla), lze regulovat podle okamžité potřeby;
- některá užitková vozidla (např. Š- LIAZ apod.) mají chlazenou rovněž hlavu kompresoru
vzduchové brzdové soustavy, kam je přiváděna chladící kapalina z chladícího okruhu motoru.
Systém vytápění může být nahrazen zařízením, které je schopno udržovat nastavenou teplotu ve
vozidle (klimatizací), pracujícím na fyzikálním principu chladničky.

Chladící kapalina.
V současnosti se jako chladící kapalina celoročně užívá povětšinou mrazuvzdorná směs
s antikorozivními účinky. Koncentrovaná mrazuvzdorná kapalina se zpravidla mísí s destilovanou
vodou v poměru zajišťující odolnost proti zmrznutí (do -25°C i více). Některé mrazuvzdorné
kapaliny je však možné ředit i pitnou vodou. Všechny chladící kapaliny na bázi monoetylenglykolů
(MEG) jsou JEDOVATÉ a musíme s nimi OPATRNĚ zacházet podle doporučení výrobce
(potřísněnou pokožku umyjeme mýdlem a vodou, dbáme, aby se chladící kapalina nedostala do
očí a vyvarujeme se i vdechování jejích výparů). Chladící kapalinu vyměňujeme podle předpisu
výrobce vozidla (někdy jsou /prý/ trvalou náplní v motoru – to neberme vážně!!) nebo kapaliny
(zpravidla v intervalech 2 až 3 let – u typu G 12 po 5 letech).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, a zajištění
regulace provozní teploty motoru:
Před jízdou kontrolujeme množství chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce (u starších vozidel přímo
v chladiči), stav a napnutí klínového řemene, případně netěsnost soustavy (kapalina pod motorem).
Jedná-li se o pouhý úbytek chladící kapaliny bez zjevných projevů netěsnosti, kapalinu doplníme,
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případně zkontrolujeme dotažení svorek na spojích (nebo je vyměníme za nové). Ostatní závady,
například prasklou spojovací hadici, poruch termostatu nebo ventilátoru anebo prasklý klínový řemen
(rozsvítí se kontrolka dobíjení!!) většinou nemůžeme odstranit svépomocí; využijeme možnost
asistenčních služeb, případný odtah do odborné dílny (vždy ale musíme při tomto nouzovém stání
označit vozidlo podle platných předpisů).
Během jízdy sledujeme na kontrolním přístroji teplotu chladící kapaliny (90° až 95°C obvykle
odpovídá nejpříznivějším podmínkám pro činnost motoru); o přestávkách v jízdě kontrolujeme
těsnost chladící soustavy.
Přehřátí motoru (zvýšení teploty chladící kapaliny nad přípustnou mez) - hrozí vážné poškození
motoru; zjistíme na ukazateli teploty motoru (nebo kontrolní svítilny teploměru), případně
zaregistrujeme unikání páry z motorového prostoru.
Termostat /termoregulátor/ (obr. 17)reguluje optimální teplotu chladící kapaliny(a tedy i motoru - )
během jízdy a urychluje zahřátí chladící kapaliny (motoru) na tuto teplotu;

obr. 17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište signalizaci teploty chladící kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí
motoru (například při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně apod.).
Před jízdou kontrolujeme množství chladící kapaliny ve vyrovnávací nádržce (u starších vozidel přímo
v chladiči), stav a napnutí klínového řemene, případně netěsnost soustavy (kapalina pod motorem).
Během jízdy sledujeme na kontrolním přístroji teplotu chladící kapaliny (90° až 95°C) obvykle
odpovídá nejpříznivějším podmínkám pro činnost motoru); o přestávkách v jízdě kontrolujeme
těsnost chladící soustavy.
Při přehřátí motoru (zvýšení teploty chladící kapaliny nad přípustnou mez) hrozí vážné poškození
motoru; tuto skutečnost zjistíme na ukazateli teploty motoru (nebo kontrolní svítilny teploměru),
případně zaregistrujeme unikání páry z motorového prostoru.
1) Přehřátí z dopravně provozních příčin (jízda v koloně, v horách apod.): Zastavíme vozidlo, motor
necháme chvíli běžet na volnoběžné otáčky, poté motor zastavíme a necháme vychladnou (v případě
potřeby doplníme chladící kapalinu).
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2) Přehřátí z důvodu závady v chladící soustavě: Jedná-li se o pouhý úbytek chladící kapaliny bez
zjevných projevů netěsnosti, kapalinu doplníme; případně zkontrolujeme dotažení svorek na spojích
(nebo je vyměníme za nové). Ostatní závady, například prasklou spojovací hadici, poruchu termostatu
nebo větráku anebo prasklý klínový řemen (rozsvítí se kontrolka dobíjení!!) většinou nemůžeme
odstranit svépomocí; využijeme možnost asistenčních služeb, případný odtah do odborné dílny (vždy
ale musíme při tomto nouzovém stání označit vozidlo podle platných předpisů).
K bodu 1) a 2) připomínám důležitou pracovně bezpečnostní zásadu: Přetlakovou (expanzní) nádobku
otvíráme až po částečném zchlazení chladící kapaliny (k otvírání doporučuji užít rukavici !), neboť by
mohlo při rychlém otevření plnícího otvoru dojít k opaření horkými parami. Uzávěr je konstruován
tak, aby se otvíral dvoufázově (pootočit = pokles přetlaku, otevřít zcela a vyjmout).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALIVOVÁ SOUSTAVA
PALIVOVÁ SOUSTAVA ZÁŽEHOVÉHO MOTORU.
Palivová soustava zážehového motoru slouží k přípravě směsi benzinu se vzduchem ve vhodném
směšovacím poměru; ta se elektrickou jiskrou zapálí a hoří blízko své spalovací rychlosti. Skládá se ze
dvou samostatných větví - větve palivové a vzduchové. Palivová větev zajišťuje dopravu paliva
(včetně čištění) z nádrže do zařízení umožňující přípravu zápalné směsi, vzduchová větev zajišťuje
dostatek vyčištěného vzduchu.
Rozeznáváme dva základní systémy dopravy paliva:
- systém se spádovou nádrží - (většinou jen u malých automobilů starší výroby a motocyklů) dno
nádrže je výše než hladina v plovákové komoře. U automobilů musí být splněn předpis, že nádrž
nesmí být umístěna v motorovém prostoru
systém dopravy paliva čerpadlem.
Hlavní části palivové soustavy:
-

-

-

-

palivová nádrž je umístěna pod podlahou vozu v bezpečném místě jeho zádi (u vozidel Š 1000
MB byla umístěna vpředu); v nádrži je umístěno čidlo palivoměru s plovákem sledujícím hladinu
(a tedy i množství) paliva. Množství paliva signalizuje ukazatel umístěný na přístrojové desce
(včetně oranžové kontrolní svítilny rezervní zásoby paliva). Objem nádrže je volen podle spotřeby
paliva a měl by (i s rezervou) umožnit ujetí asi 600 – 700 km.
palivové potrubí, spojující palivovou nádrž s palivovým čerpadlem, je vyrobeno z ocelových
trubek v některých částech je nahrazeno specielní pryžotextilní hadicí upevněnou sponami;
palivové čerpadlo (membránové) dopravuje palivo do karburátoru a je upevněno na boku
motoru a poháněno mechanickým převodem od vačkového hřídele motoru; u některých vozidel
se používají čerpadla elektromagnetická, kde pohyb membrány vzhůru obstarává elektromagnet,
zpět ji vrací pružina (odpadá ruční čerpání paliva je-li vozidlo odstaveno delší dobu). Ihned po
zapnutí zapalování, dřív než je zapnut spouštěč, je potrubí a karburátor zásoben palivem.
Automobily vybavené systémem vstřikování benzinu mají dvoustupňové čerpadlo namontované
v palivové nádrži a poháněné elektromotorem. Elektrické čerpadlo nesmí být neodborně
vyjímáno z nádrže ani opravováno. Obrátíme se vždy na odborný servis.
karburátor - u automobilů se používají nejčastěji karburátory spádové. Ve směšovací komoře se
mísí palivo se vzduchem v zápalnou směs jejíž množství řídí škrtící klapka ovládaná
akcelerátorem. Součástí karburátoru jsou i přídavná zařízení jako například okruh běhu
naprázdno (volnoběh), sytič (pro snadné spouštění studeného motoru) a akcelerační pumpička
(okamžité a plynulé zvýšení otáček motoru).
vstřikování paliva představuje novou alternativu dopravy paliva do válců; karburátor nahrazuje
vstřikovací zařízení, které vstřikuje palivo přímo do sacího kanálu motoru. Vstřikování paliva řídí
elektronické prvky.Řídící jednotka po zpracování údajů (teplota, otáčky a zatížení motoru, podtlak
v sacím potrubí motoru apod.) přesně určí okamžik a délku otevírání trysky, množství
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-

vstřikovaného paliva. To se příznivě podílí nejen na výkonu motoru a úspoře pohonných hmot,
ale zejména na nižším obsahu škodlivin ve výfukových plynech.
katalyzátor- další zařízení pro omezení škodlivých zplodin ve výfukových plynech.
čistič vzduchu je důležitou součástí palivové soustavy, neboť v něm umístěná filtrační vložka
zachycuje prach ( například krystalky křemičitého písku) a ostatní mechanické nečistoty, které by
způsobily nadměrné opotřebení motoru snižující jeho životnost.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění ve vozidle a
jakými způsoby lze ovlivnit jeho činnost.
Katalyzátor (zpravidla řízený, někdy neřízený pouze již u starších vozidel) minimalizuje obsah
škodlivých zplodin ve výfukových plynech.
Katalyzátor je součástí palivového systému motoru a sice jeho výfukové části, zpravidla pod podlahou
vozidla; součástí řízeného katalyzátoru je i kyslíková (lambda) sonda. Místo mezi katalyzátorem
a podlahou je nutno chránit protitepelnou clonou jak směrem k podlaze, tak k vozovce, neboť
chemické reakce v katalyzátoru probíhají za vysoké teploty.
Základním předpokladem správné a spolehlivé funkce katalyzátoru je užívání bezolovnatého benzinu
("Natural"); olovnaté sloučeniny z paliva se usazují na povrchu katalytických prvků s činným
povlakem (palladium, rhodium, platina) a tyto se nemohou zúčastnit stanovené chemické reakce (CO
- CO2 - H2O).
Není vhodná ani jízda se špatně pracujícím zapalováním (nepracující některý z válců) neboť i zplodiny
z nedostatečně prohořelého paliva vytváří v katalyzátoru nežádoucí povlaky znemožňující jeho
činnost. Z tohoto důvodu také výrobci automobilů s katalyzátory nedoporučují ani spouštění motoru
roztahováním vlečným vozidlem (zejména v zimním období). Další nebezpečí v těchto situacích totiž
vyplývá z možnosti vznícení nespáleného paliva až v katalyzátoru, což může mít za následek roztavení
katalyzátoru, nebo může nahromaděné palivo explodovat, a tak katalyzátor zničit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Filtr pevných částic – u vznětových motorů nahrazuje katalyzátor (obr. 18).

obr. 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište hlavní části palivové soustavy vznětových motorů.
Palivová soustava se skládá
 z nízkotlakého okruhu jehož části ( nádrž, palivové potrubí, palivové čerpadlo a čistič paliva) jsou,
až na některé odchylky, shodné konstrukce jako u zážehového motoru
Rozdíly: palivové čerpadlo je pístové a do soustavy je vřazen jemný čistič paliva (obr.19),
u moderních vozidel i dvojitý, zachycující nejjemnější nečistoty, které by mohly ucpat malé,
velice přesně kalibrované otvory ve vstřikovacích tryskách. Po výměně čisticí vložky musíme
do nádobky jemného čističe dočerpat ručním čerpadlem – u některých motorových vozidel
elektrickým podávacím čerpadlem – načerpat palivo a provést odvzdušnění jemného čističe.
vstřikovací čerpadlo (obr. 20) je nejdůležitějším článkem celé palivové soustavy; přes rozvodová
kola ventilového rozvodu je poháněno motorem přes spojku, která umožňuje nastavit správný
počátek vstřiku paliva; pracovní jednotky vstřikovacího čerpadla (podle počtu válců) řídí potřebné
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množství dodávaného paliva;

obr. 19
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

obr. 20
-

regulátor otáček omezuje nejvyšší otáčky motoru a při nejnižších otáčkách udržuje jeho
pravidelný chod; v rozmezí mezi nejvyššími a nejnižšími otáčkami jsou otáčky motoru řízeny
pedálem plynu; menších motorů se místo řadových používají palivová čerpadla rotační
(s jedním vysokotlaký čerpacím prvkem), rovněž poháněná motorem.
Rotační rozdělovač řídí výtlak paliva k jednotlivým válcům; mazáno není olejem, ale pouze
palivem.
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 vysokotlakého okruhu, začínajícího vstřikovacím čerpadlem, tvořícího následující sestavu :
-

-

vysokotlaké potrubí dopravuje palivo do jednotlivých válců;
vstřikovač (v každém válci) (obr. 21) je poslední část palivové soustavy vznětového motoru ; jeho
součástí je tryska rozprašující palivo do válce motoru, do vzduchu rozžhaveného při stlačení a
slouží současně i k regulaci vstřikovacího tlaku.
Některé vznětové motory mají vstřikovače přímo spojeny s vysokotlakou vstřikovací jednotkou
umístěnou přímo v hlavě válce a poháněnou zvláštní vačkou na vačkovém hřídeli ventilových
rozvodů motoru.
přidavač paliva usnadňuje spouštění studeného motoru, zejména v zimním období; zvyšuje
dodávku o 150 až 200% proti maximální dodávce paliva do motoru. Po nastartování motoru
se přidavač paliva samočinně vyřadí z činnosti a dávkování paliva se vrátí do normálního
pracovního režimu.

obr.21
Akumulační vstřikovací soustava Common Rail (obr. 22) je elektronicky řízená vstřikovací soustava
se společnou rozdělovací trubkou (angl. Common Rail). Z rozdělovací trubice se palivo přivádí do
spalovacího prostoru přes vstřikovače ovládané elektromagnetickými ventily.

obr. 22
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Elektronicky řízené vstřikování paliva (EDC)

obr.23
Toto zařízení zachovává uspořádání tradičních motorů, ale je mnohem přesnější a řídí jednotlivě
každý ze samostatných sdružených vstřikovačů. Řídící jednotka ovládá také činnost některých dalších
systémů, jakými jsou např. motorová brzda apod.; součástí této jednotky je i vlastní diagnostika.
Sdružený vstřikovač ( na obr.č. 23 typ BOSCH-PDE) se skládá z vlastního vstřikovače s tryskou
a elektromagnetického ventilu, který je nedílnou součástí vstřikovače. Elektromagnetický ventil řídí
nejen dávku a okamžik (hodnotu předvstřiku), ale i co nejlepší průběh vstříknutí paliva do válce;
elektronická řídící jednotka umožňuje splnění nejpřísnějších evropských emisních norem.
Nejvhodnějším ovládáním každého ze vstřikovačů a řízením dávky paliva při každém vstřiku je
snížena spotřeba paliva a snížením vibrací palivového potrubí a dalších jednotlivých částí palivové
soustavy je výrazně snížena i hlučnost motoru.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište ošetřování čističe vzduchu a v čem spočívá údržba plnícího systému
motoru.
Čistič vzduchu (obr. 29) je důležitou součástí palivové soustavy, neboť v něm umístěná filtrační
vložka zachycuje prach (například krystalky křemičitého písku) a ostatní mechanické nečistoty, které
by způsobily nadměrné opotřebení motoru snižující jeho životnost a tlumí zároveň hluk sání..
Používají se buď suché (s papírovou čistící vložkou), mokré (olejové) anebo odstředivé čističe
vzduchu.

obr. 24
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Vložku čističe vzduchu ošetříme podle předpisu výrobce vozidla (stará se vymění za novou) nebo se
/sítová vložka/ vypere v čisté naftě nebo benzínu a po vysušení lehce nasytí olejem.
Některá motorová vozidla jsou opatřena navíc tzv.předčističem, z něhož se nečistoty odstraňují po
dosažení určité výšky nečistot (nebo zabarvení signalizačního papíru) v průhledném krytu. Aby čistič
i předčistič plnily řádně svoji funkci musí být dokonale utěsněny, jinak by vzduch procházel mimo
čistící vložku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište činnost turbodmychadla, funkci chladiče vzduchu (mezichladiče) a způsoby
jejich ošetřování
U přeplňovaných motorů se vzduch do spalovacího prostoru nenasává (pod tlakem), ale je stlačován
plnícím dmychadlem a dopravován do válců přetlakem.
Turbodmychadlo - při zvýšeném počtu otáček nad 800 1/min vyšší množství výfukových plynů začne
působit na hnací turbinu, která je společným hřídelem spojena s odstředivým dmychadlem, to
stlačuje plnící vzduch a pod tlakem jej dopravuje do válců.
U motorů s vyššími spalovacími tlaky se nadměrně ohřátý vzduch ochlazuje v chladiči vzduchu, který
je umístěn před chladičem chladící kapaliny (někdy je nazýván mezichladičem). Ložiska hřídele
turbodmychadla jsou mazána a chlazena z mazacího systému motoru – viz obr. 25.

obr. 25
Z vysokých otáček ( 100tis.1/min) dobíhá turbodmychadlo ještě určitou dobu, přičemž musí být stále
chlazeno i mazáno. Proto po odstavení vozidla přeplňovaným motorem okamžitě motor
nevypínáme, ale necháme motor ještě běžet malou chvilku na volnoběh zabráníme tak zapečení
hnací turbiny dmychadla.
U turbodmychadla pravidelně kontrolujeme těsnost a neporušenost potrubí; má-li potrubí
netěsné spoje uniká netěsnostmi plnicí vzduch, motor nemá obvyklý výkon a zvyšuje se spotřeba
paliva.
Chladič plnícího vzduchu a chladič chladící kapaliny jsou rozebíratelně spojeny; v provozu se chladící
plechy zanáší nečistotami a snižuje se jejich účinnost. Z tohoto důvodu je nutná kontrola a údržba
obou chladičů; po ujetí cca. 1OOtis.km je doporučováno oba chladiče od sebe demontovat a
proudem vody nebo vzduchu odstranit nečistoty z chladících plechů. Používají se rovněž moderní
řešení turbodmychadel, mezi něž patří např. i turbodmychadlo s proměnlivou geometrií (VGT –
obr. 26 a obr. 27).
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obr. 26

obr. 27

Tento systém umožňuje udržet zvýšený výkon turbodmychadla i při nižších otáčkách motoru.
Možnost změny průměru přívodního potrubí nasávaného vzduchu představuje v podstatě jednu
„malou turbínu“ pro rychlé dosažení nejvyššího kroutícího momentu při nízkých otáčkách a jednu
„velkou turbínu“ pro rychlé dosažení nejvyššího kroutícího momentu při vysokých otáčkách.
Výhodou tohoto konstrukčního řešení je pružnější chod motoru s menší potřebou řazení rychlostních
stupňů a menší opotřebení mechanických částí.
Dokonalejšího spalovacího procesu i optimálního složení zápalné směsi i snížení emisí škodlivin
zajišťuje elektronicky řízené vstřikování paliva, kde dřívější mechanické regulační prvky jsou
nahrazeny elektronickou řídící jednotkou. Tato s ohledem momentální provozní režim motoru řídí
množství a počátek vstřikování paliva do spalovacího prostoru válce, dále umožňuje nepřetržitou
kontrolu režimu motoru a chrání motor i turbodmychadlo před následky přetočení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru.
Výfuková soustava - odvádí a chladí spaliny vzniklé prací motoru a tlumí hluk výfuku; její
součástí je i tzv. motorová brzda. Tato pneumaticky ovládanou klapkou uzavírá
výfukové potrubí, což umožňuje zvýšit brzdný účinek motoru, případně zastavit
motor při volnoběžných otáčkách; u moderních vozidel je výfuková soustava
doplněna o různé katalytické systémy omezující množství škodlivin ve
výfukových plynech (mimo jiné i sazí) nebo filtry nebo spalovači sazí pro
snížení emisí pevných částic.
Kontrola a údržba - kontrolujeme těsnost, neporušenost a upevnění všech částí výfukového
systému, příp. prorezavělé tlumiče hluku necháme vyměnit, uvolněné nebo
prasklé závěsy a netěsná místa bez prodlení opravíme;
- u vozidel s katalyzátory nebo s filtry necháme provést kontrolu v servisu;
- kontrolujeme pohyblivost ovládacího mechanismu včetně seřízení výfukové
brzdy podle předpisu výrobce vozidla;
- podle potřeby promažeme ovládací mechanismus výfukové škrtící klapky;
- podle možností a potřeby obnovíme antikorozní ochranu výfukového potrubí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru ?
Nejdůležitějším předpokladem spolehlivé činnosti vznětových motorů je čistota používaného
paliva (nafty).Nečisté palivo může způsobit poškození vstřikovacího čerpadla i vstřikovačů.
Proto je nutno v pravidelných intervalech - podle předpisu výrobce – vozidla čistit hrubý a jemný
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čistič paliva, ve stanovených lhůtách provádět výměnu vložky jemného čističe paliva a ošetřit čistič
vzduchu.
Hrubý čistič (poz.2 obr. 28) – odkalovací nádobku a sítko vypereme v čisté naftě nebo v benzínu; aby
při odvzdušňování hrubého čističe lépe unikal vzduch z potrubí, upevňuje se nádobka hrubého
čističe až po načerpání paliva.
Jemný čistič (poz.1 obr. 28) – vypláchneme čistou naftou nebo benzínem komoru čističe, vypereme
(u starších vozidel) nebo vyměníme čistící vložku za novou (zkontrolujeme pružný těsnící kroužek),
našroubujeme a dotáhneme upevňovací matici s těsnící podložkou. Při výměně čistící vložky musíme
do jemného čističe dočerpat palivo ručním čerpadlem (poz.2 obr.28) /u některých motorových
vozidel elektrickým podávacím čerpadlem/ a provést odvzdušnění uvolněním odvzdušňovacích
šroubů (poz.1 obr. 28) ve směru průtoku paliva.
Vstřikovací čerpadlo vč. regulátoru otáček – je mazáno olejem, který vyměňujeme podle předpisu
výrobce vozidla;pravidelně kontrolujeme množství oleje (pomocí měřítka nebo kontrolního šroubu),
těsnost spojů a mazacího potrubí a dotažení všech uvolněných matic.
Tzv. bezobsluhová čerpadla jsou mazána z mazacího systému motoru; odvzdušňování provádíme
v označeném směru postupně dvěma odvzdušňovacími šrouby. Po ujetí cca.150 – 200tis.km je nutno
vstřikovací čerpadlo překontrolovat, příp. seřídit
Vstřikovače - ošetřování vstřikovačů spočívá v čištění trysek a kontrole a seřízení vstřikovacího tlaku;
podle předpisů výrobců vozidel se provádí zpravidla každých 15 - 25tis.km; vstřikovací tlak je
předepsán výrobcem motoru a dosahuje až 19 MPa /dříve 200kp/cm2/.
Trysky vstřikovače se čistí specielní jehlou po opláchnutí v palivu; vstřikovací tlak se seřizuje u
vymontovaného vstřikovače pomocí specielní zkoušečky. Rozstřik nafty musí být mlhovitý, palivo
z trysky nesmí odkapávat; zjistíme-li, že tryska špatně pracuje, vyměníme ji za novou.
Při zpětné montáži trysek do držáků trysek musíme být rysky na tryskách a držácích umístěny PROTI
sobě, aby nedošlo k nesprávnému nasměrování vstřiku paliva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište postup při odvzdušňování palivové soustavy vznětového motoru.
Odvzdušněním rozumíme odstranění vzduchu z nízkotlakého a vysokotlakého okruhu palivové
soustavy vznětového motoru.
Vzduch se dostane do této soustavy zpravidla
- netěsností potrubí, při dočerpání paliva z nádrže, při opravě vozidla;
- u vozidel s více palivovými nádržemi tehdy, když řidič zapomene včas přepnout
přívod paliva na odběr z druhé nádrže a do palivové soustavy se dostane vzduch.
Odvzdušnění provádíme až po odstranění příčin zavzdušnění např. až po doplnění paliva v nádrži).
Nízkotlaký okruh se odvzdušňuje ve směru paliva v okruhu (poz. 1, 2, 3a, 3b obr. 28);

obr. 28
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aby při odvzdušňování hrubého čističe lépe unikal vzduch z potrubí, upevňuje se nádobka hrubého
čističe až po načerpání paliva do hrubého čističe. Po uvolnění odvzdušňovacího šroubu jemného
čističe paliva (poz. 1 obr. 28) čerpáme ručním čerpadlem (poz. 2 obr. 28) /někdy je v soustavě
čerpadlo elektrické/ palivo tak dlouho, než začne vytékat čistá, nezpěněná nafta (bez vzduchových
bublinek).
Za stálého čerpání paliva dále postupně uvolňujeme odvzdušňovací šrouby na vstřikovacím čerpadle
(poz.3a a 3b obr. 28); jakmile začne vytékat čistá (nezpěněné) palivo šrouby zašroubujeme – tím je
nízkotlaký okruh odvzdušněn.
Vysokotlaký okruh odvzdušňujeme za chodu motoru po uvolnění převlečných matic vysokotlakého
potrubí. Při dobře odvzdušněné palivové soustavě musí motor pravidelně pracovat na všechny válce
v celém rozsahu jeho otáček

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového
motoru.
Velmi častou závadou palivové soustavy je její zavzdušnění. Vzduch se dostane do této soustavy
zpravidla
- netěsností potrubí, při dočerpání paliva z nádrže, při opravě vozidla;
- u vozidel s více palivovými nádržemi tehdy, když řidič zapomene včas přepnout přívod
paliva na odběr z druhé nádrže a do palivové soustavy se dostane vzduch.
Závada se projeví nejčastěji zastavením motoru nebo nemožnosti jej spustit; příčinou je, že nefunkční
vstřikovací čerpadlo nedodává palivo ke vstřikovačům (a tedy do spalovacího prostoru motoru).
Příčiny poruch a jejich odstranění:
- v nádrži není palivo = doplnit palivo;
- netěsnost v palivové soustavě (spoje potrubí, vadné těsnění apod.) = utěsnit spoje, řádně osadit
těsnění, příp. vyměnit poškozené potrubí a odvzdušnit palivovou soustavu;
- ucpané čističe paliva nebo potrubí = vyčistit;
- ve vstřikovacím čerpadle je vzduch = odvzdušnit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište funkci regulátoru otáček a funkci omezovače rychlosti.
Každý vznětový motor má stanoveny nejvyšší dovolené při jejíchž překročení by se mohl poškodit
(2 100 – 2 300ot/min); rovněž nízké otáčky (pod 600ot./ min.) nejsou pro životnost a výkon motoru
vhodné. Proto vznětových motorů silničních motorových vozidel používáme tzv. omezovací
regulátory. Regulátor otáček omezuje nejvyšší otáčky motoru (zejména při jeho odlehčení)a při
nejnižších otáčkách udržuje jeho pravidelný chod; v rozmezí mezi nejvyššími a nejnižšími otáčkami je
množství vstřikovaného paliva (a tedy otáčky motoru) řízeno pedálem hřebenovou regulační tyčí
ovládanou přímo pedálem akcelerátoru. Pro bezpečnou jízdu je nutno připomenout, že při
neopatrném sestupném řazení převodových stupňů se mohou otáčky motoru zvýšit nad otáčky
jištěné regulátorem, neboť motor je poháněn od hnacích kol automobilu.
Motorová vozidla (nákladní automobily a tahače návěsů ) musí být vybavena omezovačem
rychlosti, u moderních vozidel je rychlost programovatelná (v rozmezí 50 až 110 km.h-1);
při naprogramované rychlosti je motor automaticky regulován. Při překročení této rychlosti (např.
při jízdě s kopce), se rozsvítí červená kontrolka rychlosti v tachografu. Předpokladem správné činnosti
omezovače rychlosti je mimo jiné i dostatečný tlak vzduchu v okruhu tzv. pomocných spotřebičů,
který nesmí klesnout pod 0,55Mpa; o poklesu tlaku vzduchu pod tuto mez je upozorněn rozsvícením
červené kontrolní svítilny. Rychlostní limity byly stanoveny pro vozidla kategorie N2 a vozidla
kategorie N na 90 km.h-1; u vozidel kategorie M2 a M3 na 100 km.h-1.
Omezovače rychlosti musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze směrnice 92/24/ES a
jejich instalaci smí provést jen akreditovaný subjekt.
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Vozidla kategorie N2 jsou vozidla určená pro přepravu nákladů s největší povolenou hmotností do 12t, vozidla
kategorie N3 s největší povolenou hmotností větší než 12t; vozidla kategorie M2 jsou vozidla určená pro
přepravu osob s více než 9 sedadly včetně řidiče s největší povolenou hmotností do 5t, vozidla kategorie M3
s největší povolenou hmotností větší než 5t.

Omezovačem rychlosti nemusí být vybavena vozidla
- kategorie M2 a M3, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 100 km.h-1;
- kategorie N2 a N3, jejichž konstrukční rychlost nepřekračuje 90 km.h-1;
- s právem přednosti v jízdě podle zvláštního právního předpisu (§ 41zákona
č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vybavení vozidla omezovačem rychlosti a jeho činnost je kontrolována při pravidelných
kontrolách na STK (zjištěná závada je označena jako „C“, vozidlo je technicky nezpůsobilé k jízdě)
i při běžných silničních kontrolách Policií ČR (řidič je postižen blokovou pokutou nebo pokutou
ve správním řízení.).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimní provoz motorových vozidel se vznětovými motory.
Nafta obsahuje uhlovodíky nazývané parafiny, které při ochlazení, zejména v zimním období,
krystalizují a usazují se v čističi paliva; po jeho ucpání je přerušena dodávka paliva a motor se zastaví.
K tomuto by nemělo docházet, neboť prodejci pohonných hmot od 1.10. do 15.11 musí disponovat
naftou s filtrovatelností do –10°C, od 16.11. do 28.února tzv. zimní naftu s filtrovatelností do –20°C.
Pokud jsou očekávány mrazy větší je doporučováno použití zimních aditiv různých výrobců, jejichž
použitím se zlepší vlastnosti nafty, ochrana palivového systému a spolehlivé spouštění motoru za
velkých mrazů. Dodržují-li se návody jejich výrobců, není jejich aplikace příliš složitá.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ A AUTOBUSŮ.
Tvoří je soubor elektrických a elektronických prvků (zdrojů, rozvodu, spotřebičů elektrického proudu
a jištění proti zkratu), nezbytný pro správnou činnost vozidla. Musí splňovat podmínky
- aktivní bezpečnosti (vnější osvětlení vozidla, stěrače a ostřikovače, případně elektronické
protiblokovací zařízení ABS apod.),
- pasivní bezpečnosti (bezpečné uložení akumulátoru, jištění kabelového vedení před poškozením
a následným zkratem);
- ekonomiky provozu a ochrany životního prostředí (viz předchozí výklad o zapalovací soustavě).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZDROJE elektrického proudu tvoří
- akumulátor - zásobní zdroj elektrického proudu (nezávislý na činnosti motoru); na principu
elektrochemických reakcí umožňuje elektrický proud hromadit (při dobíjení), uchovávat (někdy se
ztrátami), a vydávat (při vybíjení).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.
Akumulátor pravidelně kontrolujeme, podle potřeby články doplňujeme destilovanou vodou (provádí
se zpravidla při periodických prohlídkách vozidla podle předpisu výrobce.
Pozor na tv."BEZÚDRŽBOVÉ" akumulátory (s označením "W" - z něm. Wartungsfrei); jedná se o
akumulátory s nízkým samovybíjením, stabilní nabíjecí charakteristikou a s PRODLOUŽENÝM
intervalem doplňování destilované vody. POZOR, vybitý akumulátor zamrzá již při několika stupních
pod bodem mrazu; při zkratování (například odloženým kovovým nářadím) se akumulátor silně
zahřeje přičemž může explodovat!!
Další údržba spočívá
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- v kontrole čistoty pólových nástavců (vývodů)a v řádném dotažení svorek kabelů;
- v konzervaci pólových vývodů (nástavců) tukem, olejem nebo speciálním konzervačním
prostředkem.
Výměnu, prohlídky a dobíjení akumulátoru doporučujeme svěřit odborné dílně.
Při vyjímání akumulátoru z automobilu odpojíme nejdříve ukostřující kabel (-) a naopak při
zapojování připojíme tento kabel jako poslední .

POZOR, elektrolyt (2,8% roztok kyseliny sírové (H2SO4) v destilované vodě) je žíravina, musíme
chránit pokožku, oděv i součásti vozidla před potřísněním!! Zasaženou pokožku umyjeme vodou a
mýdlem, při zasažení očí, intenzivně vyplachujeme proudem pitné vody.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

alternátor

-

dynamo

- za běhu motoru vyrábí střídavý proud, který je pro potřeby celé elektrické soustavy
usměrňován na proud stejnosměrný; usměrňovací prvky (diody) jsou součástí alternátoru;
- vyrábí za běhu motoru proud stejnosměrný ; vzhledem k nižšímu výkonu (zvláště při

nízkých otáčkách) se u moderních automobilů a motocyklů již nepoužívá. Navíc musel být
používán tzv. zpětný spínač, který rozšiřoval počet součástí regulačního systému;
-

regulátor napětí

je nedílnou součástí každé zdrojové soustavy (s alternátorem nebo s dynamem);
udržuje napětí elektrické soustavy na stanovené výši bez ohledu na otáčky generátoru.
Mechanické regulátory (vibrační) jsou v současnosti nahrazovány bezkontaktními regulátory
tranzistorovými.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru
řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.
Na nabíjení akumulátoru upozorňuje červená kontrolní svítilna dobíjení. Po zapnutí zapalování se
rozsvítí (společně s kontrolní svítilnou mazání), jakmile po spuštění motoru a zvýšení otáček motoru
začne generátor (kromě zásobováni spotřebičů) rovněž dobíjet akumulátor, kontrolní svítilna dobíjení
zhasne. Protože je ale v tento okamžik plně funkční i mazací soustava, zhasne současně i kontrolní
svítilna mazání.
Svítící kontrolní svítilna dobíjení (svítí i při změně otáček motoru, který se nadměrně zahřívá):
- poškozený nebo uvolněný hnací klínový řemen alternátoru (výměna nebo napnutí podle pokynů
výrobce vozidla; dobré je vozit s sebou náhradní);
- zkratovaná kontrolní svítilna, poškozená regulace dobíjení nebo poškozený alternátor (odstraní
odborná dílna nebo asistenční služba);
- u soustav s dynamem - velká spotřeba elektrické energie, kterou už výkon dynama nestačí pokrýt
(nutno je vypnout některé nadbytečné spotřebiče).
Svítící kontrolní svítilna mazání:
- málo oleje - kontrola kontrolní měrkou IHNED ZASTAVÍME VOZIDLO A VYPNEME MOTOR (hrozí
nebezpečí havárie motoru!). Asi po 5 minutách změříme množství oleje kontrolní měrkou a olej
případně doplníme. Svítí-li kontrolka po opětovném spuštění i nadále, motor IHNED vypneme,
neboť se jedná o vážnou závadu. Vozidlo necháme odvléci do odborné dílny. Některé typy
nákladních automobilů jsou vybaveny kontrolním zařízením /kontrolním světlem/ jímž je možno
kontrolovat znečištění čisticí vložky čističe oleje; je-li vložka znečištěna, kontrolní světlo se rozsvítí
a je nutno provést její ošetření podle předpisu výrobce vozidla. Při dlouhých jízdách
kontrolujeme množství oleje i při zastávkách.
- vadný tlakový spínač - vyměnit za nový (zpravidla značkový servis);
- poškozené olejové čerpadlo - odstavení vozidla a jeho odvlečení do značkového servisu.
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Během jízdy sledujeme kontrolky dobíjení a mazání na přístrojové desce.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZVOD
elektrického proudu obstarává tzv. elektrická instalace vozidla:

- kabely - izolované vodiče elektrického proudu, pevné a pružné, montované zpravidla ve svazcích
(barevně, případně i číselně rozlišeny);

- pojistky ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.
Aby se při náhodném porušení izolace vodiče nepoškodily spotřebiče nebo nevznikl požár, při
poruchách či přetížení, jsou jednotlivé proudové okruhy vedeny ke spotřebičům přes pojistky.
Při zkratu prochází okruhem velký proud, který spálí drátek (planžetu) pojistky, tak je přerušen
elektrický obvod a signalizována závada.
Pojistky se používají buď:
- tavné - válcové (keramické), které se vkládají mezi pružné kontakty;
- ploché (zasouvací), s nožovými kontakty;
- automatické - bimetalické, které se už v současnosti používají spíš výjimečně.
Pojistky (i včetně náhradních) jsou osazeny v přístrojové skříňce umístěné zpravidla v kabině řidiče či
na jiném vhodném místě chráněném před povětrnostními vlivy (v centrále elektrické instalace
vozidla).Účelem pojistek je zabránit zkratu, který může zapříčinit i požár vozidla. Každá pojistka (bez
ohledu na její konstrukci) má přesnou hodnotu propustnosti proudu, která je na pojistce vyznačena a
proto se musí pojistky, zejména při výměně, osazovat v pojistkové skříňce pouze podle určení
výrobcem vozidla.
Poškodí-li se některá z pojistek lze ji nahradit novou pojistkou pouze o stejné hodnotě (10A pojistka
za 10A pojistku apod.); nerespektování této zásady může rovněž způsobit požár vozidla. Toto mohou
potvrdit desítky držitelů vyhořelých vozidel, kteří nezodpovědně nahradili předepsané pojistky
smotky drátů, zavíracími špendlíky, kancelářskými sponkami apod. Při opakujících se častých
poškozeních pojistek musíme hledat závadu v odpovídajících proudových okruzích.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Součástí každého elektrickém obvodu je rovněž spínač jímž se určitý spotřebič zapíná (například
spínací skříňka, ovladače směrových světel apod.). Některé spotřebiče lze zapnout přímo (osvětlení
vozidla vnější a vnitřní, brzdová světla, zvukové výstražné znamení apod.), jiná až tehdy, když je
zapnuté zapalování (spouštěč, stěrače, znamení o změně směru jízdy apod.). Vodiče (kabely) jsou se
spínači i spotřebiči spojeny konektory umožňující snadné rozpojení.
Kontrola elektrického obvodu (například při poruše některého ze spotřebičů) se provádí ve směru :
zdroj - pojistka - spínač - (pojistka) - ukostření – spotřebič (např. přepálené vlákno v žárovce).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Vysvětlete rozdíl mezi paralelním a sériovým zapojením akumulátorů a správný
postup při jejich zapojení a odpojení.
Jmenovité napětí elektrické instalace nákladních automobilů a autobusů je 24V, protože elektrický
proud, zejména při spouštění dosahuje vysokých hodnot. Ve zvláštním prostoru motorového vozidla
jsou proto zapojeny do série (za sebou) dva akumulátory o napětí 12V, čímž se získá výsledné napětí
24V (při stejné kapacitě - dvojnásobné napětí - (obr. 29).
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Starší nákladní automobily (např.P V3S, T 111 pracují většinou s dvojím napětím:

24V jmenovitého napětí pro spouštěč s výsuvnou kotvou ;

12V jmenovitého napětí pro ostatní elektrické příslušenství.

obr. 29
obr.30
U těchto vozidel se používají rovněž dva 12V akumulátory, které jsou však zapojeny paralelně (při
dvojnásobné kapacitě - stejné napětí - obr. 30). Bateriový spínač při spouštění motoru nejprve zruší
paralelní zapojení potřebné k dobíjení 12V akumulátorů a potom elektromagnet propojí oba
akumulátory do série; výsledné napětí 24V je převedeno na ovládací svorku spouštěče, po sepnutí
spínače prochází proud z akumulátoru do spouštěče.
Není-li vozidlo vybaveno odpojovačem akumulátoru, musíme při všech pracích na elektrickém
zařízení vozidla akumulátor vždy odpojit Při zapojování akumulátoru upevňujeme nejprve svorku (+)
a potom teprve /na kostru vozidla/ svorku (-); při odpojování akumulátoru odpojujeme zásadně
nejprve ukostřený pól /svorku (-)/.
Při manipulaci s akumulátory dodržujeme platné bezpečnostní předpisy uvedené v návodu
k obsluze vozidla a dbáme potřebné opatrnosti.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOUŠTĚCÍ OBVOD
SPOUŠTĚCÍ OBVOD tvoří akumulátor - spínací skříňka - spouštěč.
Spouštěč - sériový elektromotor od výkonu 0,8 kW (u osobních automobilů) až po 5 - 10 kW
(u nákladních automobilů a autobusů) – obr. 31.

1 – zasouvací vidlice, 2 - rotor s kotvou, 3 – kolektor,4 – pastorek,5 – jádro elektromagnetu, 6 –
uhlíky, 7 – spínač, cívka elektromagnetu.
obr. 31.
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Spouštěč s výsuvnou kotvou

obr. 32.
Z hlediska spotřeby proudu největší elektrický spotřebič (má velký, ale krátkodobý odběr proudu),
není zapojen přes pojistku a s akumulátorem je spojen přímo měděným kabelem o velkém průměru;
dlouhé neúspěšné spouštění motoru velice rychle vybije akumulátor.
Výsuvný pastorek který se elektromagneticky zasouvá do ozubeného věnce setrvačníku současně
umožňuje rozpojení spouštěče a motoru po jeho spuštění; zvláštní konstrukční řešení spínací skříňky
zajišťuje, aby nebylo možno zapínat spouštěč do již běžícího motoru.

Spouštěče s výsuvnou kotvou obr. 32 – používají se všeobecně právě u vznětových motorů;
pastorek, který se zasouvá do ozubeného věnce setrvačníku je pevně spojen s kotvou spouštěče,
která se současně s posuvem pastorku dostane zcela do magnetického pole. V tom okamžiku začne
spouštěč odebírat naplno elektrický proud z akumulátoru a vyvine plný točivý moment.
Při poruše spouštěče nebo vybitém akumulátoru lze automobil bez katalyzátoru roztáhnout jiným
vozem (nesmí mít ale ozubený rozvodový řemen - přeskočení zubu řemenu = vážné poškození
ventilů, nedojde-li ještě k závažnější škodě na motoru!!).

U vozidel opatřených motory s katalyzátory toto již možné není!!
V případě závady n akumulátoru musíme akumulátor dobít, nebo použít tzv."startovací kabely"
anebo akumulátor vyměnit za nový; v případě poruch spouštěče musí poruchu (výměnou či opravou)
provést odborná dílna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSVĚTLENÍ VOZIDEL A SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
Na vozidlech kategorie M, A, O, L, T, OT nebo S se mohou používat jen takové světelné zdroje a
zařízení (i co do počtu), která jsou pro daný druh vozidla předepsána nebo povolena.
Světelná zařízení lze použít na vozidlech, pokud splňují podmínky stanovené technickými předpisy vyhláškou MDS č.341/2002 (v přílohách č.1 až č.5); světelná zařízení musí být homologována. Jiná
světelná zařízení, než jsou předepsána nebo povolena tímto předpisem, nesmí být na vozidle použita.

Osvětlení - obrysová a parkovací světla - vpředu 2 světla bílé barvy, vzadu 2 světla
červené barvy ( obrysová světla se používají se při stání za snížené
viditelnosti místo světel parkovacích, pokud těmito vozidlo není vybaveno);
se samostatným parkovacím světlem (světly) nemusí svítit žádná jiná
osvětlovací zařízení (kontrolka zelené barvy).
- osvětlení registrační značky vozidla - světlo bílé barvy,
- potkávací a dálková světla - zpravidla ve světlometu společně
(dvouvláknová žárovka) i s předními obrysovými světly.
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Rozsvícení potkávacích nebo dálkových světel nesmí být možné, pokud nebudou současně svítit
obrysová světla; při přepínání potkávacích a dálkových světel nesmí dojít k jejich současnému vypnutí
(rozsvícení potkávacích světel signalizuje kontrolka zelené barvy, dálkových světel kontrolka modré
barvy).
Přídavné světlomety:
- dva pomocné dálkové světlomety;
- dva světlomety do mlhy;
- hledací světlomet.
Na zádi vozidel:
- svítilny s bílým zpětným světlem (1 – 2);
- zadní svítilny do mlhy (1 – 2.).
Světla pro denní svícení – umístění světel podle předpisu EHK/OSN č.48; použití podle § 32 zákona
č. 361/2000Sb.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení.
Žárovku nesvítící nebo nedostatečně svítící nahradíme vždy žárovkou předepsaného výkonu (podle
předpisu výrobce vozidla) ze sady, kterou musíme mít s sebou jako povinné vybavení vozidla.
Žárovka hlavního světlometu (dvouvláknová) je v parabolickém zrcadle přichycena zvláštním
uzávěrem; výstupky na tělese žárovky musí zapadat do výřezů v parabolickém zrcadle, neboť takto
je zajištěna její správná montáž. Zadní část parabolického zrcadla je u mnohých vozidel chráněna
snadno snímatelným krytem.
Halogenové žárovky nesmíme brát do prstů, jinak bychom je museli očistit lihem nebo jiným
odmašťovacím prostředkem; usazená vlhkost z ruky může způsobit, že žárovka po rozsvícení může
prasknout.
Žárovky ostatních světel jsou upevněny tzv.bajonetovým uzávěrem; při výměně se žárovka stlačí, pak
pootočí a následně vyjme.
Vždy dbáme, aby dosedací a stykové plochy byly čisté a nezkorodované!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dalšími světelnými zařízeními (nesmí užívat za obvyklého silničního provozu !) jsou např.:
-

osvětlení ložné plochy vozidla;
osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla nebo na zádi tahače návěsů
k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do souprav;
- osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace;
- hledací světlomet;
- pracovní světlomety.
Činnost těchto zařízení musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím
sdělovačem žluté barvy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve vozidle jsou zařízení, kterými se dává ostatním účastníkům provozu na pozemních komunikacích
znamení nebo výstraha.
Zařízení jsou buď světelná nebo zvuková. Mezi světelná signalizační zařízení patří
- světelné výstražné znamení - toto dává řidič místo zvukového výstražného
znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním
dálkových a potkávacích světel;
- směrová světla - vpředu, vzadu a na boku vozidla /v první 1/3/,
barvy autožluti (oranžové) rozsvícení směrových světel signalizuje kontrolka zelené
barvy;
- světelné výstražné znamení (varovná funkce směrových světel) – je-li nutné
upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící
nebezpečí, např. v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo
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-

-

-

-

-

zastavit vozidlo, dále při nouzovém stání jestliže vozidlo tvoří překážku
provozu na pozemních komunikacích než za vozidlo umístí výstražný
trojúhelník;
brzdová světla - červené barvy; uvádí se v činnost při brzdění vozidla
příslušným spínačem, který je mechanický, kapalinový nebo vzduchový
zvukové výstražné zařízení - nejrozšířenější je elektromagnetická houkačka
(činností shodná s činností elektrického zvonku) nebo elektropneumatická (u
užitkových vozidel); užívání tohoto zvukového výstražného znamení je
přísně upraveno pravidly provozu na pozemních komunikacích;
doplňkové zvukové výstražné zařízení
(doplňkovým zvukovým výstražným zařízením umístěným na zádi vozidla,
mohou být vybavena vozidla s nejvyšší přípustnou hmotností překračující
3,50t; zařízení vydává při zařazeném zpětném chodu a při chodu motoru
přerušované výstražné znamení.
odrazky - montované na vozidle (včetně dodatečné montáže) musí plnit
požadavky technických předpisů, a jejich užití na vozidle musí být schváleno; pro
umístění na vozidle zpředu jsou bílé barvy, na boku vozidla oranžové barvy, odrazky
červené barvy užívají na zádi vozidla;
odrazové desky zvláštního značení - i montáž těchto zařízení musí
odpovídat stanoveným předpisům a samotné desky zadního značení těžkých
a dlouhých vozidel či desky zadního značení pomalých vozidel (pomalá
vozidla = vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí nejvýše 30km.h-1) musí
být homologovány podle zvláštního předpisu (předpis EHK č.69 pro pomalá
vozidla předepisuje trojúhelníkové tabulky s useknutými rohy v červené
barvě, předpis EHK č.70 stanoví mimo jiné, že desky musí být pravoúhlého
obdélníkového tvaru, pro tahače a nákladní automobily se střídavými
šikmými červenými a žlutými pruhy, pro přívěsy a návěsy žluté barvy
s červenými okraji.
nápadné označení podle Nařízení EHK č.48
N2 - s max. hmotností víc jak 7,5 t;
N3 - (s výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů);
O3 - 3,5 t - 10 t;
O4 - nad 10 t.
OSTATNÍ (mimo M1 a O1) nepovinné !!!
O šířce víc jak 2 100 mm a o délce víc jak 6 000 mm ( vč. oje přívěsu a kabin
tahačů).
Od 10. 10. 2009 - vozidlo registrováno při prvém uvedení do provozu;
od 10. 10. 2011 - pro všechna nově registrovaná vozidla bez ohledu na datum
homologace.
Úplné značení obrysu zadní strany (barva bílá nebo červená):
příklady:
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Čára a značení rohů na boční straně (barva BÍLÁ nebo ŽLUTÁ):

- příklady:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontrolní zařízení - usnadňuje obsluhu vozidla; rozdělujeme zpravidla na:
-

informační (stupnicové) = rychloměr s počítačem kilometrů, tachograf, otáčkoměr,
tlakoměry vzduchové brzdové soustavy, ukazatel množství paliva, teploty motoru
apod.);
- bezpečnostní (pojistkový panel);
- varovná = kontrolní svítilny, u speciálních vozidel např. kontrola tlaku vzduchu
v pneumatikách, zapojení pomocných zařízení apod.
U některých vozidel bývají tyto přístroje nahrazeny digitálním displejem, kde je možno
získat požadovanou informaci navolením symbolu konkrétního agregátu s zobrazením
jeho činnosti a stavu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Vysvětlete symboly kontrolních svítilen a ovladačů na přístrojové desce (volantu),
(zkráceně a nesprávně kontrolek !!).
-

kontrolka dobíjení akumulátoru
(červená),
kontrolka mazání motoru
(červená),
kontrolka funkce brzd
(červená),
kontrolka zatažení parkovací brzdy
(červená),
kontrolka nezapnutých bezpečnostních pásů
(červená),
kontrolka signalizace minimálního tlaku oleje
(červená),
kontrolka signalizace minimálního tlaku vzduchu,
při kterém je provozní brzda schopna účinného brzdění
(červená),
kontrolka signalizace tlaku vzduchu v brzdovém systému vozidla,
při kterém parkovací brzda zaručeně odbrzdí vozidlo
(červená),
kontrolka ABS tahače (signalizuje poruchy systému ABS
tahače nebo ASR)
(červená),
kontrolka ABS přívěsu (signalizuje poruchy systému ABS přívěsu)
(červená),
kontrolka dálkových světel
(modrá),
kontrolka obrysových světel
(zelená),
kontrolka potkávacích světel
(zelená),
kontrolka světel do mlhy
(zelená),
kontrolka činnosti směrových světel
(zelená),
kontrolka signalizace uzávěrky diferenciálu zadní nápravy
(zelená),
kontrolka signalizace uzávěrky diferenciálu přední nápravy
(zelená),
kontrolka koncového světla do mlhy
(oranžová),
kontrolka signalizace vyhřívání vnějších zrcátek
(oranžová),
kontrolka signalizace zvedání vlečené nápravy
(oranžová),
informační kontrolka ABS
(oranžová),
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- kontrolka zapnutí výstražné funkce směr.světel
- kontrolka signalizace zapnutého světla na pracovišti

(zelená + červená),
(bílá),

Kontrolní svítilny jsou opatřeny symboly shodnými na ovladačích. Některá zvláště důležitá optická
kontrolní zařízení se zdvojují signalizací akustickou (signalizace zapnutí směrových světel,
nezapnutých bezpečnostních pásů apod.).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište základní funkci tachografu a v čem spočívá jeho obsluha.
Objektivní hodnocení průběhu přepravy osob nebo nákladů je možné jen na podkladě
dostatečných a přesných informací. Proto je pro určité kategorie motorových vozidel předepsán
tachograf, nepoužívají-li se přímo palubní počítače. Která motorová vozidla musí být vybavena
tachografy stanoví čl.26 přílohy 9 vyhlášky MD č.341/2002 Sb.
Vozidla kategorie M a N s největší povolenou hmotností vozidla (vč. případně připojitelného
přívěsu nebo návěsu) přesahující 3,50t musí být vybavena homologovaným tachografem nebo
elektronickým kontrolním zařízením s registrací pracovní činnosti řidiče. U vozidel, kde je jejich užití
povinně předepsáno musí být ověřovány nejdéle jednou za dva roky, u vozidel, ve kterých toto
zařízení povinně předepsáno není, musí být ověřovány nejdéle jednou za pět let; přístroje musí být
zaplombovány.
Zaznamenává vzdálenost ujetou vozidlem, rychlost vozidla, dobu řízení vozidla, ostatní činnosti řidiče
(práce, pracovní pohotovosti, přerušení práce a denní doby odpočinku), otevření tachografu příp.
přerušení dodávky elektrického proudu nebo přerušení signálu mezi snímači a přístrojem.
Tachograf se skládá z
1) ukazatelů - ujeté vzdálenosti (měřeny a zaznamenávány jsou za jízdy vpřed nebo za jízdy
vpřed i vzad, nejmenší dílek musí být min.0,1km;
- rychlosti (rychloměru;)
- času;
2) záznamových zařízení (zapisovačů) ujeté vzdálenosti, rychlosti a času, každé otevření skříňky
obsahující záznamový list a u elektronických přístrojů každé přerušení dodávky elektrického
proudu nebo přerušení signálu mezi snímačem a přístrojem.
Druh činnosti nastavuje řidič pomocí přepínače (u tachografu pro dva řidiče má každý řidič svůj
přepínač); doba řízení se zapíná samočinně, jakmile se vozidlo rozjede.
Řidič vkládá do tachografu záznamový list (nebo listy) a skříňku tachografu (obsahuje i ovládací
zařízení k nastavení hodin) musí zamknout – neuzamčení skříňky je signalizováno rozsvícením
červené kontrolní svítilny! Každé otevření skříňky tachografu se automaticky zaznamená na
záznamový list. Záznamový list má obvykle tvar kotouče uprostřed s vačkovým (asymetrickým)
otvorem zajišťujícím správné vložení záznamového listu do přístroje. Tachograf otáčí záznamovým
listem (kotoučkem) i když vozidlo stojí. Záznamová kapacita záznamového listu je 24 hodin. Každý
člen osádky musí na záznamový list před jeho vložením do přístroje zapsat:
- příjmení a jméno na začátku používání záznamového listu;
- datum a místo na začátku a konci použití listu;
- registrační značku vozidla(SPZ) před první jízdou, v případě změny vozidla
během používání listu během používání listu;
- údaje z počitadla kilometrů vozidla nebo vozidel, na něž byl řidič během
užívání listu přidělen;
- čas, kdy došlo k výměně vozidla.
Zaměstnavatel a řidič odpovídají za správnou činnost tachografu. Řidič nesmí používat poškozené
nebo ušpiněné záznamové listy. Řidič musí záznamové listy používat každá den, kdy řídí, od
okamžiku, kdy převezme vozidlo.

40

Řidič musí být schopen kdykoliv na žádost pověřeného kontrolora předložit záznamové listy
z běžného dne a 28 předcházejících dní,kdy řídil vozidlo (obr. 33), nebo předložit tzv.“Prohlášení“, že
řidič neřídil vozidlo v předmětném režimu.
Od roku 2005 jsou vozidla uváděná do provozu v zemích ES podle Přílohy IB nařízení EHS č.3821/85
(RADY) povinně vybavována digitálním tachografem s čipovými kartami, které výrazně mění nejen
způsob práce řidiče s tímto zařízením při registraci dob řízení a dob odpočinku, ale i dopravců a
kontrolních orgánů při zpracování těchto dat. V ČR od 1. 1. 2006 při první (nejen v ČR!) registraci
vozidla pouze digitální tachograf!

obr. 33

obr. 34

Digitální tachograf (obr. 34)
Palubní počítač (digitální tachograf) sleduje a zaznamenává
- rychlost vozidla během posledních 24 hodin a jízdní doby a ujeté kilometry za
uplynulých 365 dní.
Údaje o dobách řízení vozidla a dobách odpočinku za posledních 28 dní se zaznamenávají na čipovou
kartu řidiče; zakódované údaje uchované v tachografu lze vytisknout. Dopravce je povinen stahovat
každých 28 dní z karty řidiče a každých 90 dnů z digitálního tachografu.
Řidič smí být držitelem pouze jediné platné karty; nesmí použít kartu neplatnou, vadnou nebo cizí.
V případě poškození, chybné funkce, ztráty nebo odcizení, musí řidič během 7 pracovních dní požádat
příslušné úřady o kartu náhradní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podrobnější a plně vyčerpávající informace najdete v publikacích společnosti
SYSTEMCONSULT Pardubice „Digitální tachograf, příručka uživatele“, „Práce osádek a
tachografy v EU“ nebo „Práce osádek a tachografy – dotazy a odpovědi“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POMOCNÁ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ:
-

větrák topení;
větrák chladiče;
stěrače a ostřikovače skel;
montážní zásuvka (zapalovač) apod.

KLIMATIZACE.
Činnost klimatizace je plně závislá na funkci motoru vozidla, jemuž odebírá asi 10% jeho výkonu.
Účelem tohoto zařízení je udržovat v kabině automobilu předem nastavenou teplotu. Toto je
výhodné zejména v létě, kdy je možno ochlazením vzduch udržet teplotu v interiéru vozidla na
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přijatelné hodnotě. Náplň systému je bezfreonová, takže splňuje i požadavky ochrany životního
prostředí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODVOZEK AUTOMOBILU
Podvozkem automobilu rozumíme základní nosnou a pojízdnou část konstrukce automobilu.
Podvozek automobilu tvoří následující části:
a) rám vozidla;
b) pérování;
c) brzdové ústrojí.
d) řízení;
e) nápravy s koly;
Strojovým spodkem (šasi) automobilu nazýváme podvozek automobilu s namontovaným poháněcím
ústrojím a příslušenstvím; strojový spodek (šasi) automobilu je schopen samostatného pohybu.

Rám vozidla - základní nosná a spojovací část automobilu, na níž jsou upevněny hlavní skupiny
automobilu.
U moderních konstrukcí osobních automobilů a autobusů se používají tzv. samonosné karosérie
(bez rámu) s tuhou podlahovou částí u autobusů zesílenou příhradovými rámy z ocelových profilů),
kde místa k uložení poháněcího ústrojí, náprav apod. jsou odpovídajícím způsobem zesílena tak, aby
tuhostí skeletu byly splněny požadavky pasivní bezpečnosti vozidla při čelním nebo zadním nárazu
apod.
Nejčastěji se používají následující typy rámů vozidla:
- rám žebřinový - tvořený dvěma přímými podélníky a několika příčkami
z profilované oceli (zpravidla I nebo U), jež jsou navzájem spojeny nýty nebo
svařováním;
- rám páteřový - tvořen silnostěnnou rourou spojenou pomocí přírub s částmi
poháněcí soustavy (obr. 35); motor a další nástavby jsou uloženy na pomocném
rámu, který je příčníky spojen s nosnou rourou.

obr. 35
Údržba a ošetřování rámu spočívá v pravidelném čištění a konzervaci, příp. kontrole jednotlivých
spojů (pevnosti svarů a nýtů nebo šroubových spojů rámu, příp. rámu a budky řidiče.)
K příslušenství rámů automobilů (autobusů) patří nejčastěji
- připojovací zařízení pro přípojná vozidla (přívěsy a návěsy);
- sklápěcí a nakládací zařízení (nákladní a speciální automobily);
- naviják pro manipulaci s těžšími náklady (u tahačů těžkých přípojných vozidel.
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Příklad mazacích míst podvozku nákladního automobilu (podle návodu k obsluze).

obr. 36

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Připojovací zařízení nákladních automobilů a autobusů.
Toto je umístěno nejčastěji na zesíleném příčníku rámu nebo na zesílené a vhodně upravené části
samonosné karosérie; aby se při vlečení těžších přívěsů tlumily rázy mezi tažným a přípojným
vozidlem např. při rozjezdu, brzdění či změnách rychlosti jízdní soupravy, bývají připojovací zařízení
zpravidla odpružena.

1) Pro vlečení jednonápravových přívěsů o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,50t, musí být podle předpisu provedeno kulovým spojem tj.koulí na tažném vozidle
(o Ø 50mm) a závěsem na přívěsu. Při statickém zatížení může svislá síla v závěsu
dosáhnout hodnoty nejvýše 100kp. Připojovací zařízení musí být schváleno, musí být
montováno výlučně podle předpisu výrobce vozidla jeho použití na vozidle musí pak být
vyznačeno v technickém průkaze vozidla a v osvědčení o registraci vozidla. Součástí
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připojovacího zařízení je i spojovací mechanismus elektrického příslušenství přípojného
vozidla (sedmipólová zásuvka), a pojistné spojovací zařízení .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište postup při připojování přívěsu za osobní a lehký dodávkový automobil.
1) V případě těžšího přívěsu (obytného nebo naloženého nákladního) zajedeme s tažným vozidlem
k němu co možná nejblíže (s lehkým přípojným vozidlem můžeme bezpečněji popojíždět).
2) Je-li přívěs zajištěn parkovací brzdou, odbrzdíme, přívěsem najedeme nad spojovací zařízení tak ,
aby se závěs přípojného vozidla pevně spojil s koulí tažného vozidla. U obytného přívěsu
("karavanu") nezapomeňte odmontovat nebo zašroubovat pevné podpěry zajišťující stabilitu
přípojného vozidla!
3) Takto provedené spojení zajistíme aretačním blokovacím zařízením (je-li to konstrukčně možné,
uzamkneme zámkem).
4) Propojíme elektrický systém tažného a přípojného vozidla (sedmipólová zásuvka) a soupravu
zajistíme pojistným spojovacím zařízením.
5) Provedeme obhlídku přípojného vozidla, případně zkontrolujeme uložení a upevnění nákladu.
Není-li tažné vozidlo vybaveno kontrolkami, které signalizují správnou funkci osvětlení přívěsu,
musíme provést jeho kontrolu mimo vozidlo.
6) Zkontrolujeme, zda náklad nebo zařízení sloužící k jeho ochraně (například plachta) nezakrývá
stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší
povolené rychlosti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Pro vlečení přívěsů o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5t se užívá
připojovací zařízení s válcovým čepem (o Ø 40mm nebo podle normy ISO 50 – Ø 50mm)
a oka. Používají se připojovací zařízení nesamočinná, u nichž se přívěs připojuje ručně nebo
samočinná, kde se připojení přívěsu děje automaticky.Na následujících obrázcích (obr. 37 a obr.
38) jsou znázorněna samočinná připojovací zařízení české a zahraniční výroby. Pro bezpečný
provoz je nutné při každém zapojování přívěsu důsledně kontrolovat správnou polohu pojistky
připojovacího zařízení, aby nedošlo k odpojení přívěsu.Pro zajištění životnosti je nutno připojovací
zařízení chránit před prachem a blátem použitím vhodného krycího obalu.

obr. 37

obr. 38

Elektrická instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla se u vozidel kategorie M, N a O
připojuje k tažnému vozidlu sedmipólovou zásuvkou na tažném vozidle a jí odpovídající zástrčkou
černé barvy na přípojném vozidle; výše uvedená vozidla mohou být rovněž vybavena zásuvkou a
zástrčkou třináctipólovou (osobní a nákladní automobily se systémem 12V) nebo patnácti- pólovou
(vozidla se systémem 24V). Zásuvky pro zapojení elektrického systému přípojného vozidla jsou
součástmi rámu tažného vozidla. Provedení zásuvek a zástrček musí odpovídat technickým normám
nebo předpisům ISO.
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Pojistné spojovací zařízení.
Všechna přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 0,35t musí být vybavena
pojistným zařízením (lanem, řetězem), které při poruše hlavního spoje umožní částečnou řiditelnost
přívěsu a zabrání pádu oje na vozovku; toto neplatí pro připojovací zařízení, která splňují podmínky
předpisu ISO 50.
Připojovací zařízení návěsů.

obr. 39
Kontrola a údržba - během provozu v soupravě dochází k opotřebování čelistí točnice tahače
návěsů; otvor se vytlačuje do oválu (max. 53mm). Dovolené opotřebení horní dosedací plochy
točnice nesmí být větší jak 2 - 3mm; opotřebení musí být rovnoměrné !!
Mazání - starý tuk odstraníme horkou vodou nebo párou (WAPem ) a dosedací plochu
nakonservujeme novým tukem dle předpisu výrobce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------DALŠÍ VYBAVENÍ TAŽNÉHO VOZIDLA.
Právní předpis stanoví, že při jízdě se soupravou musí mít řidič stejné obhledové podmínky jako při
jízdě se samostatným vozidlem (zejména u rozměrných nákladních a většiny obytných přívěsů). Tato
podmínka se váže zejména ke konstrukci, případně úpravě zpětných zrcátek.
Pokud nám dostatečnou viditelnost za soupravou nezajistí zpětná zrcátka standardní výbavy vozidla,
musí se použít zpětná zrcátka přídavná.
Přívěsy o celkové přípustné hmotnosti vyšší než 0,75t musí mít náhradní kolo s ráfkem a
pneumatikou předepsaného druhu a rozměru (umístěné v držáku).

Spojování vozidel do soupravy.
Základními předpisy jsou



vyhláška MDS č.341/2002 Sb., vyjímám zejména § 14 – Technické požadavky na
spojitelnost vozidel a jejich provoz, kde je řešeno zapojení vozidel do jízdních souprav (s
výjimkou tažení přívěsů kategorií O1 a O2 s nájezdovou brzdou) s ohledem na ABS.
Toto je možné v těchto kombinacích:
1) tažné vozidlo s ABS a přípojně vozidlo s ABS,
2) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,
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3) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo za podmínky, že tažné vozidlo je
vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS
přípojného vozidla.
předpis výrobce přípojného vozidla včetně pracovně bezpečnostních pokynů;
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.,příloha č.1 čl.2, písm. d) kde v oblasti obecně platných

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci se stanoví mimo jiné
povinnost zaměstnavatele, aby zaměstnanec prováděl kontrolu spojení a zajištění
závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování dopravního prostředku
a po odpojení prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval odpojené dopravní prostředky
proti samovolnému pohybu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište postup při připojování a odpojování přívěsu za nákladní automobil
/tahač/.
Při zapojování přívěsu a jeho zajištění musí být provedeno následující:
1) zkontrolujeme, zda Ø oka tažné oje odpovídá Ø čepu závěsného zařízení tažného vozidla
(Ø 40 nebo Ø O 50mm); dále zkontrolovat stav závěsného oka přívěsu (max. zvětšení
Ø oka je o 2mm), dojde-li k narušení nebo poškození závěsného oka, je nutné vyměnit
celou tažnou oj;
2) nastavit pomocí aretace odpovídající výšku tažné oje a prostor mezi přívěsem a tažným
vozidlem opustit; není-li přívěs aretací vybaven, zacouvá řidič co nejblíže tak, aby vzdálenost oka
oje přívěsu od závěsné zařízení tažného vozidla nebylo větší než 25cm; poté smí osoba navádějící
řidiče vstoupit mezi připojovaná vozidla; řidič smí dokončit couvání na doraz závěsného zařízení
pouze na smluvené znamení ;
3) po dorazu oka oje do závěsu tažného vozidla zkontrolujeme zajištění čepu (pojistkou)
a poté uvolníme aretaci oje; u závěsného zařízení tažného vozidla o čepu O 40mm zapojíme
křížem pomocné spojovací zařízení (řetězy nebo lana); u souprav splňujících podmínky ISO 50
se pomocné spojovací zařízení nepoužívá;
4) hadice provozní brzdy přívěsu zapojíme k vývodům tažného vozidla a otevřeme ventily
obou okruhů (na tažném vozidle); hlavice ovládacího okruhu „S“ je žlutá, plnícího
okruhu „E“ červená;
5) zapojíme zásuvky elektrického zařízení přípojného vozidla (vč. zapojení ABS, je-li jím přívěs
vybaven; některé vidlice jsou pro standardní elektrickou instalaci přívěsu, jiné pro koncové světlo
do mlhy (pozor zásuvky jsou vzájemně nezaměnitelné!)
6) zkontrolujeme činnost provozní brzdy (za táhlo rozvaděčů vzduchu), případně vyčkáme až se
naplní vzduchojem přívěsu; dále zkontrolujeme činnost elektrického zařízení na tažném vozidle
i přívěsu, odbrzdíme ruční brzdu a zavěsíme zakládací klíny.
POZOR, v žádném případě - tedy i na sebekratší vzdálenost - není dovoleno pojíždět se
zapojeným přívěsem bez zapojení vzduchové brzdové soustavy, elektrické instalace a popřípadě
(u závěsného zařízení s čepem Ø 40mm) bez instalovaného pojistného spojovacího zařízení.
Při odpojování přívěsu od tažného vozidla a jeho zajištění musíme provést následující:
1) přívěs zabrzdíme ruční parkovací brzdou, popřípadě kolo založíme zakládacím klínem a uzavřeme
ventily vzduchové brzdy na tažném vozidle;
2) odpojíme spojkové hlavice a vidlice elektrické instalace a obojí uložíme do určených úchytů na
tažné oji; ( u závěsných zařízení s čepem o Ø 40mm musíme navíc odpojit i pojistná spojovací
zařízení);
3) zajistíme aretaci tažné oje a odpojíme přívěs od tažného vozidla.
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Postup při zapojování návěsu:
a)

tahačem zacouváme přibližně 2m před návěs, vypneme motor a zajistíme parkovací
brzdou;
b) zkontrolujeme upevnění a opotřebování spojovacího čepu a zajištění návěsu parkovací
brzdou a zakládacími klíny;
c) zvedacím zařízením zvedneme návěs do výšky točnice tahače (opěrná deska tahače
musí být tak vysoko, aby při podjetí točnicí byl návěs lehce nadzdvižen; poté točnici
tahače otevřeme a tahačem zajíždíme vzad, až dojde ke spřáhnutí;
d) připojíme elektrické přípojky ( u vozidel s ABS též spojovací kabel) a brzdové hlavice
(„E“ = plnicí větev, „S“ = ovládací větev);
e) zvedací zařízení návěsu zvedneme do jízdní polohy, odstraníme zakládací klíny a odbrzdíme
parkovací brzdu návěsu;
f) zkontrolujeme činnost brzdové soustavy, předepsaného osvětlení a volný prostor mezi čelem
návěsu a kabinou řidiče; jízdní zkouškou při pomalé jízdě zkontrolujeme, jestli při natáčení
nehrozí nebezpečí dotyku návěsu s tahačem.

Postup při odpojování návěsu:
a) návěs odstavujeme jen na plochách s bezpečně sjízdným a dostatečně pevným povrchem;
b) jízdní soupravu po zastavení a vypnutí motoru zajistíme parkovací brzdou;
c) návěs, zabrzděný parkovací brzdou, zajistíme zakládacími klíny a vysuneme zvedací zařízení
návěsu z jízdní polohy;
d) odpojíme elektrické přípojky (u vozidel s ABS též spojovací kabel) a brzdové hlavice plnící
i ovládací větve;
e) odjistíme a otevřeme točnici a tahačem vyjedeme zpod návěsu; u odpojeného tahače
z bezpečnostních důvodů opět točnici uzavřeme.

-------------------------------------------------------------------------------------------Sklápěcí a nakládací zařízení.
Pro přepravu sypkých hmot se používají nákladní automobily a přívěsy se sklápěcí plošinou nebo
korbou. Svoji činností jsou
- jednostranné (sklápí se pouze dozadu) – (obr. 40);

obr. 40
- třístranné (sklápí se na obě strany – vpravo i vlevo- a dozadu)
Hydraulické sklápěcí zařízení se skládá z vysokotlakého olejového čerpadla, které vhání olej pod
tlakem 7,85 MPa z nádrže přes rozváděcí kohout k pístovému zvedáku, který zvedá plošinu. Do
původní polohy se vrací plošina svoji hmotností tehdy, otevře-li se rozváděcím kohoutem průchod
oleje ze zvedáku zpět do olejové nádrže.
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Mechanizaci ložných prací (nakládky a vykládky kusového zboží ) umožňují různá další mechanizační
zařízení, jako např. hydraulické zvedací plošiny (namontované místo zadního čela), nebo tzv.
hydraulické ruky (pomocné hydraulické jeřáby, které jsou montované na rám mezi kabinu řidiče a
karosérii vozidla.

Naviják
Naviják je uložen na rámu vozidla pod podlahou valníku, zpravidla nad zadní nápravou a je poháněn
z převodovky vozidla. Slouží k usnadnění práce s těžkými náklady nebo u speciálních vozidel
(terénních automobilů a tahačů) k vyprošťování jiných vozidel nebo k tzv. „samovyprošťování“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÉROVÁNÍ A TLUMIČE.
Pérování slouží k pružnému zachycení nárazů vzniklých při jízdě vlivem nerovnosti vozovky. Děje se
tak deformací pera nebo pružiny (zkroucení, stlačení nebo prohnutí).
Účel:
- tlumit otřesy (pružina odpruží karoserii, tlumič ztlumí její další kmitání);
- zajišťovat stálý styk kol s vozovkou;
- zlepšení jízdních vlastností vozidla a prodloužení životnosti vozidla;
- zvýšení pohodlí jízdy
Dělení pérování vozidel podle pružících prvků na:
- listová péra (nutnost mazání a vyšší hmotnost);
- vinuté pružiny (hlavně u osobních automobilů) nemalou výhodou pak je, že nevyžadují
žádnou údržbu);
- zkrutné /torzní/ tyče u dodávkových a někdy i terénních automobilů s většími nároky na
pérování;
- moderní pružící systémy (hydraulické, pneumatické nebo kombinované):
» pneumatické pérování (pryžové vzduchové vlnovce s nastavitelným přetlakem) je
založeno na stlačování vzduchu v uzavřeném prostoru (pryžovém měchu); tlak vzduchu
zajišťuje zdrojová část vzduchové brzdové soustavy, plnění pružících vlnovců je
regulováno v závislosti na zatížení vozidla; toto pérování se někdy kombinuje s listovými
péry (např.LIAZ);
» smíšené konstrukce, např. kapalinové + vzduchové, s vynikajícími pružícími vlastnostmi
(Citroen DS 21 apod.), ale vysokými nároky na seřizování a opravy; další možností je
odpružení kombinací vzduchových vlnovců s vinutými pružinami uvnitř vlnovců užívané
k odpružení výkyvných polonáprav.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné
činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.
Funkce tlumičů (obr. 41):
- zajistit stálý styk pneumatik s vozovkou;
- zajistit stabilitu vozidla a jeho bezpečné ovládání utlumením kmitání kol a náprav.
Podle toho, zda tlumící pohyb je v jednom směru nebo v obou směrech, rozlišujeme tlumiče
jednočinné (málo používané) a dvoučinné (v současnosti nejrozšířenější); princip činnosti obou typů
tlumičů je shodný - přetlačování tlumičového oleje z jedné komory do druhé při pohybu pístu v
pracovním válci tlumiče.
POZOR, vždy musíme rozlišovat tlumiče k použití pro přední nebo zadní nápravu.
Vadné tlumiče velkou měrou ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla (kmitání kol způsobuje neovladatelnost
vozidla v zatáčkách, jízda je nepohodlná), zvyšují opotřebení pneumatik (pilovité, zubovité sjíždění
běhounu po obvodu pneumatiky) a výrazně prodlužují brzdnou dráhu vozidla.
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obr. 41
Při zjištění výše uvedených příznaků necháme tlumiče zkontrolovat (na zkušebním stavu tzv."Shocktesteru"), případně vyměnit v odborné dílně. před jízdou bychom provést alespoň vizuální
kontrolu (upevnění, mechanické poškození případně únik olejové náplně).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRZDY VOZIDLA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište funkci provozní, parkovací, pomocné (odlehčovací) a nouzové brzdy.
Brzdy vozidla jsou nejdůležitějším zařízením motorového vozidla neboť na jejich správné činnosti
závisí bezpečnost jízdy, přepravovaných osob, případně nákladu i ostatních účastníků provozu na
pozemních komunikacích.
Každé vozidlo musí být vybaveno:
- provozní brzdou, která slouží ke snížení rychlosti jízdy nebo rychlé a účinné
zastavení vozidla z jakékoliv rychlosti a jakýchkoliv podmínkách provozu;
u osobních automobilů se používají brzdy kapalinové, u moderních vozidel
dvouokruhové s posilovačem namontovaným mezi pedál brzdy a hlavní brzdový
válec; jeho činnost závisí a chodu motoru (proto zásadně nejezdíme ze svahu
s vypnutým motorem!); u nákladních automobilů /tahačů/ a autobusů vzduchové,
u traktoru brzdy kombinované (brzdění traktoru zajišťuje kapalinová.brzda a pro
brzdění přípojného vozidla slouží vzduchová brzdová soustava;
- nouzovou brzdou = u dvouokruhových brzd - při poškození jednoho z brzdových
okruhů je druhý okruh funkční a zastaví vozidlo při poruše provozní brzdy !!);
- odlehčovací brzdou; u nákladních automobilů /tahačů/ a autobusů; je ovládána
řidičem a má za účel v případě potřeby podpořit účinek provozní brzdy; bez použití
provozní, nouzové nebo parkovací brzdy musí při jízdě se svahu umožnit snížení
rychlosti jízdy nebo její udržení; konstrukčně jsou řešeny jako motorové brzdy
výfukové nebo ventilové anebo jako retardéry elektromagnetické nebo
hydrodynamické;
- parkovací brzdou, která slouží k zajištění již stojícího vozidla; působí obvykle na
zadní kola, u těžkých nákladních automobilů (např.TATRA) se používají převodové
brzdy umístěné buď na hřídeli pomocné převodovky, nebo na pastorku stálého
převodu zadní nápravy;
Technické podmínky a účinnost brzd jsou řešeny odpovídajícími technicko právními předpisy (např.
předpis EHK/OSN č.13).
Podle zdroje energie rozlišujeme u automobilů brzdy:
- přímočinné - mechanické (s mechanickým převodem síly, u automobilů například
parkovací brzda, u starších a lehčích motocyklů obě používané brzdy);
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- kapalinové (POZOR, na těsnosti kapalinové soustavy závisí spolehlivá činnost
brzd a tedy zásadní měrou bezpečnost jízdy);
- polostrojní brzdy - spolu se silou řidiče působí i jiný zdroj energie, například posilovač.
- strojní – vzduchové brzdy nákladních automobilů a autobusů; dvou až tříokruhové
s možností průběžného brzdění přípojných vozidel;
- nájezdová brzda - používá se u těžších přípojných vozidel za osobní automobil
(obytných - tzv."karavanů").

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat
motor.
Posilovač řízení (brzd) podstatně snižuje sílu potřebnou k řízení (brzdění) vozidla.
U osobních automobilů používáme převážně posilovače řízení kapalinové, posilovače brzd jsou
zpravidla podtlakové (zdrojem energie je podtlak sání motoru, přivedený ze sacího potrubí motoru).
Činnost obou druhů posilovačů je závislá na chodu motoru a proto za jízdy nesmíme vypínat motor;
rovněž tak při samovolném přerušení jeho činnosti musíme počítat s následující skutečností: Vozidlo
je i při poruše posilovače řízení (nebo brzd) stále řiditelné (dá se i brzdit), ale za cenu zvýšené fyzické
námahy, při poruše posilovače brzd je nutno brzdit VELKOU SILOU.
Zjistíme-li, že u vozidla s posilovačem brzd je nutno pro vyvolání brzdného účinku použít velkou sílu,
může být poškozený posilovač brzd nebo poškozená hadice podtlaku.
Posilovače řízení u nákladních automobilů a autobusů jsou převážně kapalinové,poháněné tlakovým
olejem dodávaným čerpadlem, zpravidla zubovým, umístěným na motoru vozidla. Posilovací
kapalinový válec je připojen zevně k hlavní páce řízení, nebo je vmontován do převodky řízení;
výjimečně se používají posilovače pneumatické, využívající tlakového vzduchu brzdového systému (ze
zásobního vzduchojemu nebo elektrické.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní části kapalinové brzdové soustavy.
- zásobní (vyrovnávací) nádržka (u dvouokruhových brzd dělená) se zásobou
brzdové kapaliny;
- hlavní brzdový válec (u dvouokruhových brzd dvoukomorový);
- posilovač (zpravidla podtlakový);
- pedál provozní (nouzové) brzdy;
- rozváděcí potrubí (kovové, pro pružné spojení s koly s pryžovými hadicemi);
- části brzd v kolech:
- brzdový buben (kotouč),
- brzdový váleček (u kotoučové brzdy - třmen),
- brzdové čelisti (u kotoučových brzd brzdové segmenty, tzv. brzdové destičky)
opatřené nespalitelným obložením;
- vratné pružiny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a
nevýhody.
Kotoučová brzda - na hřídelích hnacích kol nebo na nábojích kol jsou upevněny brzdové kotouče .
Při sešlápnutí brzdového pedálu se na boky brzdového kotouče přitlačují brzdové segmenty jež se
opírají o písty , na které působí tlak brzdové kapaliny. Tyto jsou umístěny ve třmenech . Brzdové
segmenty jsou opatřeny vrstvou hmoty s vysokým součinitelem tření, odolávající vysokým teplotám.
Bubnová (čelisťová brzda) - rotující částí je brzdový buben pevně spojený s kolem; pevnou částí je
štít brzdy připevněný na konci nápravy na němž jsou umístěny brzdové čelisti, které se při roztažení
(na pístky brzdových válečků působí tlak vyvolaný sešlápnutím brzdového pedálu) přitlačí na brzdový
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buben a třením se vyvolá brzdný účinek. rovněž na brzdové čelisti jsou opatřeny obložením, které má
velký součinitel tření, odolávající vysokým teplotám.
Kinetická energie vozidla se při brzdění proměňuje v teplo, proto je nutné brzdy chladit. Bubnové
(čelisťové) brzdy se chladí pomocí žebrování , kterým je opatřen vnější obvod brzdového bubnu.
Kotoučové brzdy chladí vzduch, který proudí dutinami dvojitého brzdového kotouče. Někdy je
přiváděn chladící vzduch k jednoduchým kotoučům otvory ve spoilerech apod.). Výhody kotoučových
brzd spočívají především v kratší technické prodlevě brzd (brzdové segmenty jsou v podstatě v
nepřetržitém dotyku s brzdovým kotoučem), větší činné ploše, menší hmotnosti rotujících částí,
účinnějším chlazením a v neposlední řadě v jednodušší údržbě (výměna brzdových segmentů).
U kotoučových brzd věnujeme pozornost pohyblivosti pístů, případně neporušenosti manžet pístů.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje
rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče.
Základní kontrola kapalinových brzd spočívá ve sledování jejich správné činnosti a odpovídající
účinnosti.
Vyrovnávací (a současně zásobní) nádržka brzdové kapaliny musí být naplněna do stanovené výše, její
úbytek signalizuje netěsnost v brzdové soustavě. plnění nádržky provádíme vždy přes sítko
zabraňující vniknutí nečistot. Zjištěnou závadu (například snížení účinnosti brzd, unikání brzdové
kapaliny apod.) je potřeba okamžitě opravit v odborném servisu, kde po odstranění závady provedou
i následnou kontrolu. V případě, že brzdou kapalinu doplňujeme sami, musíme mít na paměti předpis
výrobce automobilu, který stanoví typ, nebo odpovídající značku nebo specifikaci brzdové kapaliny
(např. FMVSS 116 DOT 4, FMVSS 400 NV-DOT 4, US-norm FMV SS571.116 DOT 4, A 052 766
X 0, TL 766 X 0). POZOR, některé brzdové kapaliny NELZE navzájem MÍCHAT!!
Pro informaci uvádím nutnost odvzdušnění brzdové soustavy po každé opravě brzd i při výměně
brzdové kapaliny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište princip činnosti kapalinové brzdy a vzduchokapalinové brzdy.
Princip činnosti kapalinové brzdy je dán fyzikálním zákonem o stlačitelnosti kapaliny /“tlak
působící na kapalinu se rovnoměrně šíří všemi směry“/; sešlápnutím pedálu provozní (nouzové) brzdy
stlačí píst v hlavním brzdovém válci kapalinu, která je tlačena brzdovým potrubím a hadicemi
k brzdovým ústrojím jednotlivých kol. U brzdových válečků se začnou jejich pístky posouvat a
působí na brzdové čelisti, jež jsou přitlačovány
k brzdovému bubnu a třením mezi otáčejícím se bubnem a stojícími čelistmi je vozidlo brzděno. U
kotoučových brzd je brzdový kotouč spojen s nábojem kola, kotevní třmen s nápravou vozidla;
pístky brzdových válečků přitlačují třecí segmenty k brzdovému kotouči a jeho brzděním i kolo.
Brzdové válečky i třmeny jsou opatřeny zařízením umožňující odvzdušnění kapalinové brzdové
soustavy.
Vzduchokapalinová brzda - patří mezi tzv. kombinované brzdové soustavy jimiž se vybavují
nákladní automobily lehké a střední hmotnostní kategorie; řidič ovládá pedálem brzdiče množství
tlakového vzduchu proudícího do vzduchových válců, které jsou spojeny s kapalinovými válci a
získaný tlak je kapalinovým systémem přenášen dále do brzdových válečků u kol. Obě nápravy (tedy
přední a zadní) mají zpravidla tyto vzduchokapalinové okruhy samostatné a vzájemně oddělené. Tyto
brzdové soustavy rovněž umožňují ovládání brzdy přípojného vozidla

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné
funkce.
Při prudkém brzdění je více zatěžována přední náprava, přičemž zadní náprava je zákonitě
nadlehčována. Je nutné aby při brzdění se brzděná kola neustále otáčela a nikoli smýkala po vozovce.
Nevýhodou zablokovaných kol je prodloužená brzdná dráha a nemožnost změnit směr jízdy
(například při vyhnutí se překážce apod.). U automobilů bez ABS používáme tzv. přerušované brzdění
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(rychlé snižování a zvyšování tlaku na sešlápnutý pedál provozní brzdy), neboť všeobecně platí, že
nejvyšší brzdný účinek indikujeme těsně před tím, než dojde k zablokování kola. Technicky vyřešilo
tento problém - daleko rychleji, citlivěji a spolehlivěji - protiblokovací zařízení (systém) –
označované jako antiblokovací systém (ABS). Elektronické prvky (snímače) sledují otáčky kol a podle
okamžité situace další prvek (elektronická řídící jednotka) reguluje brzdnou sílu tak, aby bylo
dosaženo maximálního brzdícího účinku a nedošlo přitom k zablokování kol.

ABS vzduchových brzd NA
U vzduchových brzd (obr. 41) je stejného účinku dosaženo tím, že tlak vzduchu v jednotlivých
brzdových válcích regulují řídící ventily (3), jejichž činnost je regulována elektronickou řídící
jednotkou.

1 – snímač otáček kola, 2 – řídící jednotka, 3 – řídící ventil tlaku vzduchu, 4 – brzdový válec, 5 – hlavní brzdič,
6 – brzdový buben, 7 – ozubený věnec na hřídeli kola.

obr. 41
Při zapojení elektrických obvodů klíčkem spínací skříňky rozsvítí se krátce kontrolka činnosti ABS (u
některých vozidel až po rozjezdu, při rychlosti asi 5 km.h-1); zůstane-li svítit trvale nebo když se
rozsvítí během jízdy , signalizuje poruchu protiblokovacího systému (ABS); vyhledáme nejbližší
značkový servis, kde závadu odborně odstraní.
Optimální brzdění v různých provozních podmínkách umožňuje u moderních systémů ABS např.
činnost terénního ABS :
- při nízkých rychlostech (cca od 5 do 15 km.h-1) je systém ABS odpojen;
- při rychlosti jízdy od 15 do 40 km.h-1 jsou např. při jízdě v hlubokém písku naopak
záměrně vyvolávány blokovací fáze;
- při rychlosti vyšší než 40 km.h-1 je již činnost systému ABS normální.
Je-li vozidlo vybaveno retardérem, řídící jednotka systému ABS jej vypíná automaticky v případě, že
hrozí nebezpečí zablokování kol retardérem brzděné hnací nápravy!
I při poruše ABS funguje brzdová soustava normálně jako u vozidla, které ABS není opatřeno; s tím
musí řidič počítat a přizpůsobit této skutečnosti i způsob jízdy (včetně brzdění).

POZOR, jakýkoliv zásah řidiče do systému ABS je zakázán!
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ZÁVADY NA KAPALINOVÝCH BRZDÁCH.
Před jízdou rozsvícená kontrolka brzdové soustavy - velké opotřebení brzdového obložení,
nedostatek brzdové kapaliny.
Nerovnoměrný brzdný účinek na pravé a levé straně vozidla - při brzdění je nutno korigovat
směr jízdy řízením (úbytek kapaliny, zamaštěné obložení brzd,
netěsnost brzdového válečku apod.).
Únik brzdové kapaliny a nutnost jejího častého doplňování - netěsnost v brzdovém systému
(hrozí ztráta brzdného účinku).
Pokles účinku provozní brzdy, pedál provozní brzdy bez odporu, nutnost opětovného sešlápnutí
brzdového pedálu - zavzdušnění brzdového systému, ztráta brzdové kapaliny.
POZOR, nelze provést odtah vozidla po vlastní ose (s výjimkou vlečení na tyči)!!
U vozidel s posilovačem brzd je nutná velká síla pro vyvolání brzdného – poškozený posilovač brzd,
poškozená hadice podtlaku.
Pískání brzd - nevhodné nebo poškozené brzdové obložení, nečistoty mezi obložením a brzdovým
bubnem nebo kotoučem.
Poruchy parkovací brzdy (vozidlo i po zatažení parkovací brzdy není zajištěno proti pohybu):
- neseřízené nebo poškozené ovládací lano parkovací brzdy;
- opotřebené brzdové obložení (segmenty);
- zamaštěné brzdové obložení (segmenty);

VŠECHNY ZÁVADY NA BRZDÁCH PŘEDSTAVUJÍ VÁŽNÉ OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI KONTROLU, OPRAVY A SEŘÍZENÍ NECHÁME PROVÉST V ODBORNÉM SERVISU.
Přesný obraz o stavu brzdové soustavy (účinnost brzd, rovnoměrné rozdělení brzdných sil na obě
kola nápravy apod.) dává jedině válcová zkušebna brzd, i když některé charakteristické příznaky
můžeme zjistit již při provozu vozidla (například, když vozidlo při brzdění „táhne“ na stranu).
PAMATUJME : Nemůžeme-li spustit motor, nebo když se motor zastaví je to
nepříjemné, ale nemůžeme-li zastavit jedoucí vozidlo je to katastrofa !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VZDUCHOVÉ BRZDY
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište činnost vzduchové brzdy a vyjmenujte její hlavní části
Vzduchové brzdy, užívané u nákladních automobilů a autobusů, jsou brzdy strojní, kdy k vyvození
brzdné síly je zapotřebí tlakový vzduch. Řidič reguluje intenzitu brzdění stlačováním a uvolňováním
pedálu brzdiče. Činnost vzduchové brzdy si nejlépe popíšeme na schématu jednoduché
jednookruhové brzdy s jednohadicovým systémem brzdění přívěsu (obr.42):

53

obr. 42
Vzduch se stlačuje v pístovém kompresoru /1/ a je vytlačován přes odlučovač oleje (plnič pneumatik)
/2/a protimrazovou pumpu (nebo vysoušeč vzduchu) /3/do regulátoru tlaku s přepouštěčem /4/ a
odtud potrubím do pohotovostního vzduchojemu /6/. Když dosáhne tlak vzduchu v pohotovostním
vzduchojemu hodnoty 0,42 MPa, umožní ventil přepouštěče i plnění zásobního vzduchojemu /7/; po
vyrovnání tlaku vzduchu v obou vzduchojemech (0,42 MPa), jsou oba vzduchojemy plněny současně
až na hodnotu 0,58 Mpa (naplnění obou vzduchojemů - kromě kontroly tlakoměrem /5/– poznáme
i slyšitelným „odfouknutím“ regulátoru tlaku vzduchu).
Vyjet s vozidlem můžeme tehdy, dosáhne-li tlak v pohotovostním vzduchojemu hodnoty 0,42 MPa (u
některých vozidel po dobu plnění pohotovostního vzduchojem zní akustické znamení, vozidel Tatra
do hodnoty 0,392 MPa).
Od pohotovostního vzduchojemu je tlakový vzduch veden k hlavnímu pedálovému brzdiči a k brzdiči
přívěsu; z něj potom přes uzavírací kohout a spojovací hlavicí do brzdové hadice přípojného vozidla.
Po sešlápnutí pedálu brzdiče proudí z něj stlačený vzduch potrubím do brzdových válců kol
a k brzdiči přívěsu (na hloubce pedálu sešlápnutí závisí množství tlakového vzduchu a tedy i intenzita
brzdění).
Vzhledem k možnosti selhání této provozní brzdy z důvodu netěsnosti soustavy a úniku stlačeného
vzduchu používají se brzdy dvou - i tříokruhové. Činnost těchto víceokruhových brzd je obdobná,
jak už bylo popsáno, jen některé přístroje soustavy se liší odlišnou konstrukcí.
Hlavní části vzduchových brzd. Rozlišujeme část
A - zdrojovou (od kompresoru po vzduchojemy /tlakoměry/);

B - provozní (od hlavního pedálového brzdiče po brzdové válce jednotlivých kol, brzdič ).
A - Zdrojová část vzduchové brzdové soustavy jsou následujících přístroje
 Kompresor - zajišťuje dodávku tlakového vzduchu do vzduchojemů; je poháněn od motoru
vozidla přímo nebo prostřednictvím klínových řemenů; kompresor je chlazen vzduchem, proto je
opatřen žebrováním.
 Odlučovač a plnič pneumatik (obr.43 poz. a)– čistí stlačený vzduch dodávaný kompresorem;
odstraňuje částečky oleje, karbonu a vodních par, které by mohly ovlivnit spolehlivou činnost
regulátoru tlaku vzduchu a dalších přístrojů (např.korozí apod.). Konstrukčně je tento přístroj řešen
jako kompaktní odlitek přišroubovaný k rámu vozidla; vzduch od kompresoru prochází čistící vložkou
a rozpěrnou trubkou umístěnou v ose přístroje, podél nadzvednuté kuželové záklopky
v výstupnímu hrdlu, odkud je vzduch z odlučovače veden dál do brzdové soustavy. Ve lhůtách
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předepsaných výrobcem vozidla nečistoty z odlučovače vypustíme. Pokud není vozidlo vybaveno
odlučovačem se samočinným vypouštěním, vypustíme nečistoty z odlučovače
ve lhůtách předepsaných výrobcem vozidla. Přístroj slouží i k huštění pneumatik – vyšroubujeme
matici s kolíkem (na spodku odlučovače a na její místo připevníme koncovku hadice pro huštění
pneumatik.

obr. 43
Po uvolnění závěrné matice je válcovou pružinou stlačena kuželová záklopka tak, že je uzavřen
průchod dál do potrubí brzdové soustavy a tlakový vzduch proudí spodní částí rozpěrné trubky do
hadice pro huštění pneumatik.
Protimrazová pumpa – chrání v zimním období jednotlivé přístroje vzduchové brzdové soustavy
před zamrzáním. Nádobka o objemu cca 0,3 l se v zimním období plní speciální kapalinou; tlačítkem
se uvádí do pohybu vstřikovací pumpička. Její píst dopraví kapalinu pod záklopku, odkud je
strhována proudícím vzduchem do potrubí k dalším přístrojům.
Při teplotách od 0°C do –5°C, kdy vzduch obsahuje velké množství vodních par, se vstřikují podle
potřeby 3 až 4 dávky protimrazové kapaliny denně; při nižších teplotách, kdy je vodních par ve
vzduchu podstatně méně, postačí vstříknout jednu dávku. U některých vozidel pracuje protimrazové
zařízení zcela automaticky i obsah zásobní nádržky může být větší (např.0,75 l) .V zimním období
vypouštíme kondenzát z plniče pneumatik a ze vzduchojemů /není-li odpouštění automatické/
častěji než v letních měsících!
Vysoušeč vzduchu (obr. 44) – svojí činností nahrazuje protimrazovou pumpu; může být buď jako
samostatný přístroj nebo je součástí regulátoru tlaku. Vlhký vzduch prochází vložkou, naplněnou
vlhkost absorbujícím granulátem, odkud vyčištěný a suchý proudí do dalších přístrojů vzduchové
brzdové soustavy. Vysoušeč vzduchu je spojen s regeneračním zásobníkem, který je plněn již
suchým vzduchem; po dosažení určitého tlaku činností regulačního ventilu proudí suchý vzduch zpět
do vysoušecí vložky, z níž odnímá absorbovanou vlhkost. Nicméně je potřeba vložku vyměnit podle
předpisu výrobce vozidla (např. po ujetí 80 až 100tisíc km nebo každé dva roky).
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1 – těsnící kroužek, 2 – granulátová vložka, 3 – přítlačná pružina, 4 – těleso vysoušeče vzduchu

obr. 44
Vyrovnávač tlaku (s přepouštěčem) – udržuje tlak vzduchu ve vzduchojemech na stanovené výši
(0,58 MPa); při překročení této hodnoty, vypustí přebytečný vzduch do ovzduší.
Přepouštěč uzavírá vstup stlačeného vzduchu do zásobního vzduchojemu pokud není pohotovostní
vzduchojem naplněn na 0,42 MPa. Dosáhne-li tlak v pohotovostním vzduchojemu této hodnoty,
činností přepouštěče se začne plnit zásobní vzduchojem; po vyrovnání tlaku vzduchu v obou
vzduchojemech (na 0,42 MPa) se oba vzduchojemy plní současně (kontrolujeme tlakoměr na
přístrojové desce );
Regulátor tlaku vzduchu vypouští přebytečný vzduch do ovzduší, jsou-li oba vzduchojemy naplněny
na předepsaný tlak (0,58 MPa).
Vzduchojemy – ocelová tlaková nádoba pro zásobu stlačeného vzduchu, uvnitř chráněná proti korozi
specielní úpravou. Na nejnižším místě je umístěn výpustný ventil (ruční nebo automatický), jímž se
odstraňuje kondenzovaná voda ze vzduchojemu. Poněvadž jsou vzduchojemy vozidel zařazeny mezi
tlakové nádoby podléhají zvláštním právním předpisům o tlakových nádobách včetně jejich
periodických kontrol apod.
Spojovací potrubí – tlakové ocelové bezešvé trubky, pro spojení s pohyblivými částmi je nahrazeno
pancéřovými pryžovými nebo speciálními umělohmotnými hadicemi.

B - provozní část vzduchové brzdové soustavy tvoří následující přístroje:
Hlavní brzdič – slouží k plynulému a postupnému ovládání vzduchové brzdy vozidla. Jak již bylo
řečeno, řidič nebrzdí silou vyvinutou na brzdový pedál, ale intenzita brzdění je odvislá od hloubky
sešlápnutí pedálu. Pružiny uvnitř brzdiče zajišťují, že odpor na pedál roste se zvyšováním brzdící síly.
Brzdič přívěsu - slouží spolu s rozvaděčem přívěsu k ovládání brzd přívěsu. Za jízdy doplňuje vzduch
z pohotovostního vzduchojemu tažného vozidla do spojovacího potrubí k přívěsu. Brzdění přívěsu je
z bezpečnostních důvodů nepřímé /inverzní/ a jeho brzda je řešena tak, aby byla uvedena v činnost
při poklesu tlaku vzduchu ve spojovacím potrubí. Proto při brzdění brzdič přívěsu snižuje tlak vzduchu
ve spojovacím potrubí a na toto reaguje rozvaděč přívěsu uvolněním tlakového vzduchu ze
vzduchojemu přívěsu k brzdovým válcům u kol přívěsu a přívěs je brzděn. V případě utržení přívěsu a
následného přerušení spojovacího potrubí dojde k poklesu tlaku vzduchu je přívěs automaticky
zabrzděn. U starších typů brzdičů přívěsu bylo možno regulovat intenzitu brzdění otáčením víčka
brzdiče (čím bylo víčko více zašroubováno, tím bylo brzdění účinnější); nové typy brzdičů již toto
neumožňují, neboť jak přívěsy tak i návěsy jsou vybavovány zátěžovými regulátory brzd.
Brzdový válec - umožňuje přenos síly vyvozené tlakem vzduchu na páku klíče brzdy a tím k vyvolání
brzdícího účinku. Uvnitř válce je píst (s těsnící manžetou) , na který při brzdění působí síla tlakového
vzduchu; píst s pístnicí působí pak na páku s brzdovým klíčem (obr. 45) nebo na klínový rozvírač
brzdových čelistí. U kotoučových brzd působí na brzdové segmenty. Při odbrzdění vrací vratná
pružina píst zpět do původní polohy. U některých vozidel je místo pístu použita membrána
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s pružinou (obr. 46); dvoukomorové uspořádání umožňuje využít provozní i parkovací brzdy.
Princip činnosti klíče brzd

obr. 45

obr. 46
Uzavírací kohout – umístěný na motorovém vozidle těsně u spojovacího potrubí uzavírá
vzduchotlakové potrubí; za ním je spojovací hlavice se záklopkou , která slouží k rychlému, těsnému
a spolehlivému připojení spojovací hadice brzdové soustavy přívěsu. Potrubí se musí automaticky
propojit při spojení hlavic (obr.47) a uzavřít při rozpojení; hlavice jsou mechanicky jištěny proti
chybnému propojení (hlavice typu E k propojení plnící větve, hlavice typu S k propojení ovládací
větve). Hadice jsou opletené měkkým pozinkovaným drátem nebo se skládají ze dvou
různobarevných vrstev; pro spojování tahačů s návěsem se používají hadice vyrobené ze speciální
plastické hmoty.

obr.47
Vzduchová brzda dvouokruhová (obr. 48) – se o jednookruhové liší jen částečně; zvláštní konstrukcí
hlavního brzdiče se rozvádí tlakový vzduch do okruhu brzd předních kol a okruhu brzd zadních kol,
včetně brzd přívěsu. Okruhy pracují nezávisle na sobě, v případě poruchy jednoho brzdového
okruhem je druhý okruh funkční (každý okruh má svůj vzduchojem). Celkové uspořádání a činnost
soustavy je znázorněno na (obr.53). Pro oba brzdové okruhy jsou společné následující přístroje a sice
kompresor /1/, odlučovač oleje /2/ a protiúrazovou pumpu (vysoušeč vzduchu); dále se už potrubí
dělí do pohotovostních vzduchojemů I. okruhu /A/ a II. okruhu /B/. Před pohotovostním
vzduchojemem I.okruhu je zařazen vyrovnávač tlaku vzduchu /3/ za ním přes přepouštěč /4/ je
zapojen zásobní vzduchojem (pro oba brzdové okruhy společný); před pohotovostním
vzduchojemem II.okruhu je zpětný ventil /9/.
57

Při popisu přístrojů se zaměříme pouze na ty, které jsou oproti jednookruhovým brzdám odlišné.
Vyrovnavač tlaku jednokomorový /3/ – reguluje nejvyšší provozní tlak (0,58MPa) pro vzduchojemy
obou okruhů společně; po dosažení maximálního tlaku vypustí vyrovnavač nadbytečný vzduch do
ovzduší.
Dvouokruhový hlavní brzdič /7/ - pomocí dvou samostatných okruhů ovládá brzdy motorového
vozidla přívěsu; od jednookruhového brzdiče se liší zejména dvěma samostatnými skříněmi
(s odpovídajícími ventily). První okruh je ovládán stejně jako u jednookruhového brzdiče,druhý okruh
je ovládám stlačeným vzduchem, přiváděným spojovacím kanálem z prvního okruhu. Tak je zajištěn
tlakový předstih (0,058 MPa) jednoho okruhu před druhým; nejprve jsou brzděny zadní náprava
/nápravy/ případně přívěs, poté brzdy přední nápravy /8/.

obr.48 – Fronk(!)
Zpětný ventil /9/ - propouští vzduch jen jedním směrem a zabraňuje tak proudění vzduchu mezi
vzduchojemy obou okruhů.
Vyfukovací ventily – se užívají u vozidel s dlouhým brzdovým potrubím proto, aby při odbrzdění
vypouštěný tlakový vzduch se nevracel až k vyfukovacímu ventilu hlavního brzdiče; jejich umístění u
brzdových válců zadních kol významně urychluje jejich odvzdušnění.
Tlakoměr /5,6/ - slouží k okamžité kontrole tlaku vzduchu v brzdové soustavě; u dvouokruhových
brzd mohou být tlakoměry samostatné pro každý okruh zvlášť /14/, nebo je přístroj opatřen ukazateli
(ručičkami) pro jednotlivé okruhy.
Používá se dvojí funkční řešení, kdy jeden systém ukazuje tlak vzduchu samostatnými ručičkami pro
každý okruh, druhý systém ukazuje jednou ručičkou tlak ve vzduchojemu, druhou pak tlak brzdící.
Zátěžový regulátor – slouží k regulaci brzdného tlaku v brzdových válcích v závislosti na zatížení
vozidla. Je-li vozidlo vybaveno pérováním listovými pery je regulátor ovládán mechanicky ovládací
pákou při propérování listových per; u vzduchového pérování je činnost zátěžového regulátoru řízena
změnami ovládacího tlaku vzduch v systému vzduchového pérování.
Nastavení zátěžového regulátoru
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Maznice zátěžového
regulátoru . LIAZ
obr. 49

I – poloha páky při plném zatížení, II – při
nezatíženém vozidle, A – zdvih propérování,
L - ovládací páka, 1 – přívod od hlavního brzdiče,
2 – od vzduchojemů, 3 vývod k brzdovým válcům,
4 – jemné seřízení.
obr. 50

Tříokruhová brzda – shodná v podstatě s brzdou dvouokruhovou, odlišné je uspořádání brzdových
okruhů.
Tlakovým vzduchem při brzdění ovládá řidič pomocí tříokruhového hlavního brzdiče
- okruh přívěsu nebo návěsu (vždy s dvouhadicovým převodem brzd);
- okruh brzd předních náprav,
- okruh brzd zadních náprav.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište princip pomocné (odlehčovací) brzdy (motorové, retardéru
elektromagnetického a retardéru hydrodynamického).
Motorová výfuková brzda (obr. 51) – je odlehčovací brzdou, která se používá pro odlehčení provozní
brzdy (např. při sjíždění dlouhých svahů apod.); slouží pouze ke snížení rychlosti jízdy nikoliv však
k zastavení vozidla.
Při brzdění se nejprve pákovým ústrojím /3/ uzavře dodávka paliva a dalším pohybem se uzavírá
talířový ventil motorové brzdy /4/; motor pracuje jako kompresor, zpomalováním pohybu pístů

Motorová výfuková brzda – 1 – komora brzdy, 2 – dřík ventilu, ovládací mechanismus, 4 – ventil, 5 – kužel
odlehčovacího ventilu.
obr. 51

ve válci se snižují otáčky motoru. Při vypnutí se talířový ventil motorové brzdy otvírá a poté se obnoví
dodávka paliva; vypnutí motorové brzdy provází zpravidla silné kouření výfuku.
Pozor, při brzdění motorovou výfukovou brzdou nesvítí brzdová světla!!
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Retardéry – plní stejný účel jako motorová výfuková brzda, navíc s tím, že nejsou zdrojem hluku ani
škodlivin v ovzduší přispívají tak k ekologii provozu vozidla. Řešeny jsou jako elektromagnetické brzdy
(obr.52) nebo hydrodynamické umístěné mezi převodovku a hnací nápravu. V případě nebezpečí
blokování kol hnací nápravy je řídící jednotkou systému ABS retardér samočinně vypínán.
Elektromagnetický retardér – Brzdění vozidla je dosaženo elektromagnetickým brzděním zvláštního,
s hnacím ústrojím pevně spojeného brzdového kotouče; progresivní řízení elektrického proudu v
protilehlých elektromagnetech umožňuje i progresivní brzdění brzdového kotouče, který je umístěn
mezi těmito elektromagnety. Poněvadž se při brzdění elektromagnetický retardér zahřívá (zákon o
přeměně energie), musí být účinně chlazen (vzduchem) (obr. 52).
Princip a způsob ovládání retardéru

obr. 52
Hydrodynamický retardér – má obdobnou konstrukci jako kapalinová spojka; otáčivý rotor je spojen
s hnacím ústrojím, pevný stator se skříní retardéru umístěnou na rámu nebo převodovce vozidla. Při
brzdění proudí v uzavřeném pracovním prostoru retardéru mezi rotorem a statorem olej, který je
přiváděn pod tlakem ze zvláštního zásobníku; v lopatkách statoru je proud oleje zpomalován, olej
zpomaluje otáčení rotoru a tím i snižování rychlosti vozidla. Rovněž hydrodynamický retardér musí
být za provozu chlazen a to zvláštní větví chladícího systému motoru.

Otázka : Popište postup při ošetřování a údržbě jednotlivých částí vzduchové brzdy
Kompresor :
– upevnění kompresoru a jeho hlavy válců,
– stav a napnutí klínových řemenů pohonu kompresoru (je-li takto poháněn),
– neporušenost sacího potrubí a stav čističe vzduchu,
– u kompresorů s vlastní náplní mazacího oleje kontrolujeme, příp. vyměňujeme olej
podle předpisu výrobce vozidla,
– u vzduchem chlazených kompresorů udržujeme v čistotě chladící žebra, aby byl
kompresor řádně chlazen;
Odlučovač oleje :
- ve lhůtách předepsaných výrobcem (nebo před každým huštěním pneumatik) za chodu
kompresoru vypustíme odkalovacím šroubem odloučené nečistoty;
Protimrazová pumpa /vysoušeč vzduchu/ :
- kontrola činnosti protimrazové pumpy a doplnění zásobní nádržky odpovídající
nemrznoucí kapalinou,
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-

podle předpisu výrobce vozidla provedeme výměnu vložky vysoušeče vzduchu (po dvou
létech nebo po ujetí 100 tis. km); POZOR, opotřebené vysoušecí vložky jsou podle
zvláštních právních předpisů považovány za nebezpečný odpad !
Vzduchojemy :
- po vypuštění vzduchu z brzdové soustavy vypustíme kondenzáty;
- zkontrolujeme stav vzduchojemů (trhliny, poškození, koroze), poškozený vzduchojem se
nesmí opravovat (jedná se o tlakovou nádobu !), musí se vždy vyměnit
Potrubí a tlakoměry :
- brzdovou soustavu naplníme vzduchem a zkontrolujeme těsnost vzduchového potrubí;
- zkontrolujeme činnost tlakoměrů;
Další práce (obr. 53):

obr. 53
-

upevnění automatického zátěžového regulátoru, neporušenost pákového spojení
s nápravou, příp. jeho nastavení podle předpisu výrobce vozidla;
podle předpisu výrobce vozidla vložku čističe vzduchotlakého potrubí (cca každých
15 tis. km),
seřídíme vůli čelistí kolových brzd (není –li seřizování automatické);
promažeme čepy brzdových čelistí a hřídelů brzdových klíčů;
zkontrolujeme a ošetříme lana, páky a táhla parkovací brzdy

Důležité upozornění :
Ošetřování dalších částí a přístrojů stejně jako opravy všech částí vzduchových brzd necháme provést
vždy odborným servisem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkovací brzda
Slouží k zajištění stojícího vozidla proti nežádoucímu rozjetí zejména na svahu; působí na kola zadní
nápravy.
Parkovací brzda s mechanickým převodem (u starších vozidel), působí buď pomocí ocelových lan na
stejné páky klíčů brzd na něž působí i pístnice zadních brzdových válců, nebo je vozidlo opatřeno tzv.
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převodovou brzdou, kdy vlastní brzdový buben je připevněn na hřídeli převodovky (rozvodovky) a
pákou ruční brzdy je ovládán brzdící pás působící na brzdový buben a tím i hřídel hnací nápravy.
Parkovací brzda pružinová se vzduchovým převodem je ovládána ručním brzdovým ventilem
umístěným na panelu v kabině řidiče. Je-li páka ručního ventilu ve spodní poloze, jsou kola zadní
nápravy odbrzděna; přesunutím páky do horní polohy se odpouští vzduch z pružinové části
akumulačních brzdových válců, a brzdí se tak kola zadní nápravy i přípojné vozidlo.
Akumulační brzdové válce obr. 54 - jsou u moderních nákladních automobilů a autobusů spojeny
s brzdovými válci provozní brzdy do jednoho celku se společnou pístnicí; při poruše vzduchového
okruhu parkovací brzdy a úniku tlakového vzduchu uvolněné akumulační pružiny je vozidlo
samočinně zabrzděno. Konstrukce ručního brzdového ventilu umožňuje postupné přibrzďování
vozidla pohybem páky ventilu mezi polohami odbrzděno a zabrzděno – pozor, jen při nouzovém
brzdění, v případě poruchy provozní brzdy!

Obr. 54
1 – komora brzdového válce, 2 – pístnice, 3 – membrána pístu, 4 – uvolňovací šroub pružin. válců.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište účel systému regulace prokluzu kol hnací náprav (ASR) a kontrolu jeho
správné funkce .
Při jízdě za zhoršených adhezních podmínek, brání prokluzování kol hnací nápravy při rozjezdu nebo
při průjezdu zatáčkou, čímž zlepšuje směrovou stabilitu a ovládání vozidla. V závislosti na adhezních
podmínkách (prokluzu) ASR přibrzďuje jednotlivá kola hnací nápravy tak, aby nedocházelo k jejich
protáčení.; pokud by prokluzovala obě hnací kola systém přibrzdí obě kola současně tak , aby jejich
prokluzováním nebyl přerušen přenos hnací síly. Systém ASR nepracuje v případě, je-li v činnosti
uzávěr diferenciálu.
Systém ASR rozšířený o elektronické řízení činnosti motoru samočinně upravuje otáčky motoru
v závislosti na adhezních podmínkách tak aby je hnací kola byla schopna přenášet bez prokluzování
na vozovku. Při zapnutí elektrických obvodů se musí na dobu 1 až 2 vteřin rozsvítit žlutá kontrolní
svítilna ASR;
Svítí-li kontrolní svítilna za jízdy (při rozjezdu, při projíždění zatáček nebo při nestejných adhezních
podmínkách) je systém v činnosti; rozsvícení kontrolních svítilen vztahujících se k ASR nesignalizuje
poruchu, ale upozorňuje, že překonáváte obtížné provozní podmínky, které uvedly systém ASR
v činnost; věnujte řízení zvýšenou pozornost !! když hnací síla již nezpůsobuje prokluzování kol,
systém se automaticky vypíná. Dále musíme respektovat další podmínky používání systém ASR a to
např., že pneumatiky hnacích kol musí mít shodný rozměr a jejich opotřebení nesmí být větší než je
přípustné (5%).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BRZDY PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL.
Jedná se o systém ústrojí zajišťujících
- snížení rychlosti jízdy;
- zastavení vozidla;
- zajištění stojícího vozidla.
BRZDY PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL kategorie O1 a O2
Používají se tzv. "nájezdové" brzdy využívající sil, které jsou vyvolány přiblížení přívěsu k tažnému
vozidlu, některé ale mohou mít provozní brzdění s elektrickým převodem splňující požadavek
odpovídajícího předpisu EHK. Přípojné vozidlo o celkové povolené hmotnosti do 0,75t brzdy nemají;
nad 0,75t musí být přívěs opatřen provozní a parkovací brzdou.
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BRZDY PŘÍVĚSŮ KATEGORIE O3 a O4 a návěsů všech kategorií musí být POUZE průběžného nebo
poloprůběžného typu.
Průběžné brzdění má brzdy ovládané odstupňovaně s energií z jednoho zdroje (kompresor tažného
vozidla, vzduchojemy apod.) a odstupňovaným působením na jednotlivá vozidla v soupravě.
Poloprůběžné brzdění se od předešlého liší pouze v tom, že brzdicí energie je dodávána dvěma
různými zdroji (jednou může být i svalová síla řidiče); používají se např. u traktorů.
Přípojná vozidla kategorie O4 schválená po 1.10.1992 musí být vybavena protiblokovacím zařízením
(ABS). Jsou-li tímto zařízením vybavena přípojná vozidla jiná, musí splňovat požadavky zvláštního
předpisu (EHK č.14 – příloha 14). Vzduchové brzdy umožňují využití brzdící síly z tažného
motorového vozidla i k brzdění přípojného vozidla (přívěsu nebo návěsu).

Základní typy brzdění přívěsu
Jednohadicový systém zajišťuje
- doplňování vzduchojemu přívěsu;
- ovládání brzd přívěsu současně s brzděním tažného vozidla;
- samočinné zastavení přívěsu, došlo-li k přerušení spojení mezi tažným
vozidlem a přívěsem.
Činnost a uspořádání jednohadicového systému si popíšeme podle vyobrazení na obr. 55.

obr. 55
Doplňování vzduchu - za jízdy (bez brzdění) je přes brzdič přívěsu umístěném na tažném vozidle
a rozvaděč přívěsu /2/ doplňován tlakovým vzduchem vzduchojem přívěsu /3/.
Brzdění - zvýšením tlaku vzduchu v ovládací větvi brzd tažného vozidla se činností brzdiče přívěsu
vypouští vzduch ze spojovacího potrubí; na pokles tlaku ve spojovacím potrubí reaguje rozvaděč
přívěsu /2/ tak, že vypustí tlakový vzduch ze vzduchojemu /3/ do brzdových válců přívěsu /4/.
Brzdič přívěsu působí tedy opačně než hlavní brzdič tažného vozidla – hovoříme o tzv. nepřímém či
inverzním brzdění.
POZOR, pokud je souprava brzděna, není doplňován tlakovým vzduchem vzduchojem přívěsu a tlak
vzduchu v něm poklesne natolik, že již není zabezpečeno spolehlivé zabrzdění přívěsu; navíc je
přívěs brzděn se značným zpožděním (nebezpečí zalomení soupravy)!
Vzhledem k těmto komplikacím se tento systém v současnosti používá jen zřídka
a výjimečně!!

Dvouhadicový systém - přednosti:
- souprava začíná brzdit stejně jako tažné vozidlo;
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-

tlak vzduchu v brzdových válcích přívěsu stoupne rychleji než u jednohadicového
systému (tlak v brzdových válcích stoupne rychleji než při použití brzdiče přívěsu a
rozvaděče);
neustálé doplňování vzduchojemů přípojného vozidla.

Vzduchotlaková brzdová soustava tažného vozidla je propojena s přívěsem dvěma spojovacími
hadicemi se spojkovými hlavicemi.Hlavice jsou mechanicky jištěny proti chybnému zapojení;
Jedna hadice (větev) slouží k plnění vzduchojemů přívěsu (návěsu), po utržení přívěsu pak k jeho
samočinnému zastavení (spojovací hlavice typu E). Druhá hadice (větev) je ovládací a slouží
k vlastnímu ovládání ovládacího ventilu na přívěsu (návěsu) při brzdění (spojovací hlavice typu S).
Činnost a uspořádání dvouhadicového systému si popíšeme podle následujícího vyobrazení (obr.56).

1 – spojková hlava „E“, 2 – spojková hlava „S“, 3 – čistič potrubí, 7 – odvodňovací ventil, 8 – kontrolní
přípojka „A“, 12 – kontrolní přípojka.

obr.56
Plnění brzdové soustavy jízdní soupravy - tlakový vzduch proudí přes uzavírací kohout,
a spojovací hlavici spojovací hadicí /3/ přes rozvaděč /5/ do pohotovostního vzduchojemu přívěsu
/6/ (technické požadavky na vzduchojemy přípojných vozidel a jejich provedení jsou shodné jako
u tažných vozidel); činností přepouštěcího ventilu se plní zásobní vzduchojem přívěsu /6/.
Pokud dojde k utržení přívěsu poklesne tlak v plnící hadici přívěsu, rozvaděč /5/ přepouští tlakový
vzduch ze vzduchojemů přes dvoucestný ventil /11/ do brzdových válců a přívěs se tak samočinně
zabrzdí.
Brzdění - po sešlápnutí pedálu hlavního brzdiče řidičem tažného vozidla přivede se tlakový vzduch
ovládacím potrubím přes uzavírací kohout /4/a spojovací hlavice /2/ dále spojovací
hadicí přes dvojcestný ventil /11/ a ruční regulátor brzdy přívěsu /10/ do ovládacího
ventilu; ten přepouští tlakový vzduch ze vzduchojemu do brzdových válců přívěsu /9/.
Rychlé odbrzdění zajišťují vyfukovací ventily.
Regulátor brzd přívěsu /10/ - v závislosti na zatížení přívěsu nebo s ohledem dopravně provozním
podmínkám reguluje brzdnou sílu ; seřizovací páku regulátoru lze nastavit do tří poloh:
- „PLNÝ“;
- „1/2“;
- „PRÁZDNÝ“.
Nastavení regulátoru brzdění přívěsu musíme věnovat patřičnou péči, neboť při jízdě s prázdným
přívěsem a regulátorem nastaveným na plné zatížení lehce dojde k zablokování kol přívěsu; souprava
se může „zalomit“, případně ve smyku přívěsu i převrátit.
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U moderních vozidel pracuje toto zařízení zcela automaticky (AZR = automatický zátěžový
regulátor), v závislosti na zatížení náprav; u vícenápravových vozidel může být samostatný pro
každou nápravu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŘÍZENÍ.
Řízením rozumíme ústrojí, kterým řidič udržuje nebo mění směr jízdy vozidla.
Podle způsobu ovládání vozidla rozlišujeme.
- řízení přímé, ovládané jen silou řidiče (starší automobily);
- řízení s posilovačem (u moderních automobilů ) - umožňuje řídit vozidlo s menší
ovládací silou, což je výhodné u plně zatížených vozidel, zejména mimo pozemní
komunikace. Řidič ovládá volantem pouze řídící člen kapalinového nebo vzduchového
posilového prvku, při poruše posilovače je vozidlo řízeno přímo fyzickou silou řidiče. .
Části řízení tvoří: volant,
hřídel volantu,
převodka řízení - řízení hřebenové (nejčastější),
- řízení maticové (u starších osobních automobilů),
- řízení šnekové (u nákladních automobilů a autobusů).
rejdové ústrojí tvoří - páky řízení,
- spojovací, případně řídící tyče,
- kulové a rejdové čepy.
Provozní podmínky a značné namáhání mají vliv na opotřebení a vznik nežádoucích vůlí; proto je
nutno pravidelně kontrolovat celé rejdové ústrojí, aby se zjistily nadměrné vůle, které nepříznivě
ovlivňují bezpečnost jízdy i opotřebování pneumatik (při překročení vůle v řídícím ústrojí stanovené
platným právním předpisem je vozidlo technicky nezpůsobilé k jízdě!).
Převodka řízení je (podle konstrukce) mazána tukem nebo olejovou náplní.
Kulové řepy, případně rejdové čepy současných vozidel jsou uloženy v pouzdře z plastů, proto je není
třeba mazat tukem, jak to bylo třeba u starších typů motorových vozidel (speciálním mazacím tukem
je například automobilní tuk A00 nebo jiné tuky stejného určení).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Vysvětlete, co se rozumí pod pojmem geometrie řídící nápravy.
GEOMETRIE ŘÍDÍCÍ NÁPRAVY – geometrie řízení - stanoví základní postavení kol řídící nápravy,
vracení kol řídící nápravy do původního směru a zajišťuje stabilitu včetně držení jízdní stopy vozidla.
Pod pojmy geometrie řízení rozumíme:
- sbíhavost kol (obr. 57); vymezuje vůli v řízení a zabraňuje kmitání kol řídící nápravy;
má největší vliv na správnou geometrii řízení.
U vozidel s pohonem předních kol bývá zpravidla nulová nebo jsou kola nastavena
na tzv.rozbíhavost); u ostatních vozidel bývá sbíhavost obvykle 2 - 5mm. Sbíhavost
nebo rozbíhavost kol je předepsaná výrobcem vozidla, musí být v provozu vozidla
vždy správně nastavena a pravidelně kontrolována;
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obr. 57
- odklon kola (obr.57) - vymezuje vůli v ložiskách kol a odlehčuje matice upevňovacích šroubů;
- příklon rejdového čepu (obr.57); umožňuje snadnější ovládání řízení, zejména není-li vozidlo
opatřeno posilovačem řízení nebo při jeho poruše;
- záklon rejdového čepu - vrací kola řídící nápravy do přímého směru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.
Geometrie řízení významně ovlivňuje - směrovou stabilitu vozidla,
- lehké a citlivé řízení vozidla, zejména není-li vozidlo opatřeno posilovačem řízení nebo při jeho
poruše;
- po projetí zatáčky vracení kol do původního směru (volant se vrací do polohy pro přímý směr
jízdy);
- opotřebení kol řídící nápravy ; nejsou-li dodrženy výrobcem vozidla stanovené hodnoty
geometrie řízení, kola se při odvalování částečně i smýkají - dřou se o povrch vozovky
(následkem je rychlé a nerovnoměrné opotřebení pneumatik);
- držení stopy při jízdě;
- vymezuje vůli v ložiskách kol a odlehčuje matice upevňovacích šroubů;
Sbíhavost nebo rozbíhavost kol je předepsaná výrobcem vozidla, musí být v provozu vozidla vždy
správně nastavena a pravidelně kontrolována (jedná se o jediný prvek geometrie řízení, který
může být seřizován). Tyto práce svěříme vždy odborné dílně (přesnost seřízení vyžaduje i
odpovídající technické vybavení.
Další závady na řízení vozidla:
- řízení jde těžce,ztuha - netěsností převodky řízení vytekla mazací náplň; u vozidel s
posilovačem řízení se může jednat o poruchu posilovače (u kapalinového s mechanickým
čerpadlem se jedná o nedostatek oleje nebo porucha pohonu čerpadla, u kapalinového s
elektrickým čerpadlem příčinou může být nedostatečné množství oleje, přerušení přívodu
elektrického proudu k čerpadlu nebo prasklá pojistka);
- velká vůle na volantu (měřená na obvodu volantu) - vozidlo špatně udržuje přímý směr jízdy,
- opožděná reakce kol na pohyby volantem je způsobena zpravidla opotřebením řídícího
mechanismu; je nutná výměna prvků řídícího ústrojí.
Závady na řízení necháme vždy ODBORNĚ opravit; POZOR, vozidlo se závadami na řízení je
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁPRAVY
Nápravy jsou zařízení, která slouží k zavěšení dvou protějších kol na konstrukci vozidla, k přenosu sil
na tato kola (pohon kol) a jejich přesnému vedení nebo řízení; mezi nápravou a rámem vozidla je
pérování.
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Nápravy rozdělujeme podle funkce (a), konstrukce (b) a umístění na vozidle (c).
(a) hnací náprava přenáší hnací sílu motoru na kola vozidla; u nákladních automobilů a autobusů je
hnací nápravou zpravidla náprava zadní (u terénních vozidel bývají hnací nápravy všechny!).
u osobních automobilů;
řídící náprava má kola upevněna na svislých čepech, podle jejichž osy se otáčejí a vychýlením
kol je zajišťován požadovaný směru jízdy; může být buď hnací nebo vlečená;
vlečená náprava (za hnací nápravou) nebo sunutá náprava (před hnací nápravou) má jen
nosnou funkci; užívá se též i u tří- a čtyřnápravových motorových vozidel, která mají jen
jednu hnací nápravu. Vlečené nebo sunuté nápravy mohou být i zvedací; při jízdě
s nezatíženým vozidlem zvednutím nápravy řidič šetří palivo i pneumatiky, v zimních
podmínkách při rozjezdu vozidla krátké zvednutí vlečené nebo sunuté nápravy zatíží nápravu
hnací a zabrání prokluzování jejích kol.
(b) tuhá náprava – kola jsou uložena na nápravnici nebo na tzv. mostu (dutém nosníku) (obr.51a)
výkyvná náprava – typická např. pro nákladní automobily Tatra; vykyvuje okolo
páteřové roury se skříní rozvodovky, výkyvné rameno je spojeno s kolem.
(c) přední, zadní a střední náprava - uspořádání náprav.

------------------------------------------------------------------------------------------------KOLA A PNEUMATIKY.
Kola s pneumatikami - přeměňují otáčivý pohyb na suvný pohyb vozidla;
- přenášejí okamžitou hmotnost vozidla a výkon motoru na vozovku;
- přenášejí rovněž brzdné síly a v zatáčkách i síly boční.
Pneumatiky kol pomáhají pérování vozidla (tlumí menší rázy) a tlumí otřesy při jízdě.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISKOVÁ KOLA (RÁFKY).
Kola jsou
- vylisována z ocelového plechu; na disk kola je přivařen nebo přinýtován ráfek.
- litá z lehké slitiny (elektron, hliníková slitina); vyžadují občasnou kontrolu, zda nejsou
poškozená, případně ochranu proti působení koroze.
Nejpoužívanějšími druhy ráfků jsou ráfky prohloubené, které se používají většinou u osobních
a dodávkových automobilů. U nákladních automobilů a autobusů se používají ráfky ploché zpravidla
vícedílné, umožňující snadnou montáž pneumatik větších rozměrů. Nejčastěji jde o plochý ráfek
s jedním snímatelným okrajem a dosedací plochou pro patku pláště (obr. 57) a závěrným kruhem
s klínem. U starších nákladních automobilů a autobusů jsou používány třídílné dělené ráfky typu
Desko (, který je nasazen na speciální hvězdicové kolo (Trilex – obr. 58) spojené s nápravou vozidla.

1 – postranní kruh, 2 – závěrný kruh, 3 – klínovitý kruh, 4 – diskové kolo, 1+5 - matice kola, 6 – vložka pro
plášť, 7 – plášť, 8 – duše.
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obr. 57

1 – matice připevňující ráfek k hvězdici, 2 - matice připevňující hvězdici k nápravě

obr. 58
Hovoříme-li o tzv. dvojité montáži (nebo dvojitých kolech), jedná se o dvě samostatná kola
namontovaná na společné hlavě kola.
Kola tvoří významné části vozidla, které mají rozhodující význam pro bezpečnost provozu; proto je
nezbytná jejich pravidelná kontrola a údržba. Jedná se zejména o:
- dotažení matic nebo šroubů kol;
- kontrolu stavu matic, šroubů a podložek (poškozené šrouby nebo matice vyměníme!);
- kontrolu ráfků (deformace, trhliny, u dělených ráfků vzájemnou polohu jednotlivých dílů
a spolehlivost zajišťovacích prvků, zjistíme-li například rozšíření nebo popraskání otvorů pro
šrouby musíme ráfky vyměnit!!)

PNEUMATIKY.
Pneumatiky, jako jediný stykový článek vozidla s vozovkou, dobrou přilnavostí k vozovce musí
zabezpečit přenos suvných sil a pohlcováním části nárazů při přejíždění nerovností napomáhají tlumit
otřesy vozidla při jízdě.
Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby konstrukcí, provedením rozměry
a huštěním odpovídaly provozním podmínkám, jako jsou
- největší povolená hmotnost vozidla (povolené zatížení na nápravu ), tzv. index nosnosti
- nejvyšší konstrukční rychlosti; rychlostní kategorie pneumatiky musí být shodná nebo vyšší,
než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.
Pro případné použití pneumatik tedy nejsou rozhodující jen údaje o rozměrech (šířka pneumatiky v
mm), poměru výšky průřezu pneumatiky k její šířce, konstrukce a jejího vnitřního průměru (v palcích
(například 165/70 R 13), ale například i na pneumatice vyznačený rychlostní index ( u osobních
automobilů např. SR = 180km.h-1, HR = 210km.h-1,VR = více než 210km.h-1, u ostatních vozidel
a index nosnosti představují velice důležité informace, nutné pro zajištění bezpečného provozu
vozidla.
Základní dělení pneumatik:
- diagonální, radiální nebo smíšené konstrukce (podle konstrukce kostry);
- s dezénem letním (spíše univerzálním), zimním, terénním nebo asymetrickým;
- s duší (vzdušnicí) tzv."TUBETYPE" nebo bezdušové tzv."TUBELESS".
Konstrukce pneumatik
Pneumatika se skládá z kostry, nárazníku a běhounu s dezénem, které dohromady dávají
pneumatikám určité vlastnosti .
Popis konstrukce pneumatiky je na obr. 59:
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obr. 59
Kostra /2/ - několik vrstev kordu (materiál kordu tvoří vlákna textilní, ocelová, skleněná, případně
uhlíková).
Nárazník /4/ - vložka mezi kostrou a běhounem s dezénem; pneumatiky s ocelovým nárazníkem
nesou označení "STEEL", pneumatiky, které mají navíc i kostru z ocelového kordu
pak označení "ALL STEEL".
Běhoun a dezénem /1/ a bok pláště /3/ jsou ryze pryžové části pneumatiky; dezén představuje
přesně vypočítané vzorování, které je důležité pro jízdní vlastnosti pneumatiky a tím i její
určení (univerzální,zimní terénní apod.).
Patky pneumatiky /6/ tvoří zesílené okraje plášťů a jsou vyztuženy ocelovými lany /5/.
Pro huštění pneumatik nákladních automobilů a autobusů se užívá vyšších tlaků než u osobních a
dodávkových automobilů. Pneumatiky pro nákladní automobily a autobusy (s velkou nosností) jsou
označovány ještě dalšími doplňujícími údaji o možném zatížení (např.HD „velké zatížení“ – Heavy
Duty, nebo eHD „zvlášť velké zatížení“ – extra Heavy Duty).
Prořezávání drážek dezénu – drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro
vozidla kategorie M2, M3 a N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen
způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být
vyznačen symbol „Théta“ (kroužek o průměru nejméně 20 mm) nebo nápis „REGROOVABLE“.
Připomínáme, že prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů NENÍ
DOVOLENO!
Technický předpis určuje rovněž základní podmínku, že na jedné nápravě vozidla musí být
pneumatiky shodné konstrukce, shodného dezénu i výrobce (nejlépe ovšem je, dodržet tuto zásadu
u všech náprav vozidla).
Vyvážení kol - ovlivňuje nepříznivě jízdní vlastnosti vozidla, opotřebení čepů ložisek kol
i jednotlivých částí řízení vozidla. Necháme provést v odborném servisu po každé opravě pneumatiky
nebo při jejich výměně na ráfku.
Legenda k obr. 60.
1 – značka výrobce, 2 – označení výrobce, 3 – rozměr, 4 – pevnost kostry, 5 – datum výrovy, 6 –
označení dezénu, 7 – označení formy, 8 – výrobní číslo, 9 – TWI indikátory, 10 – označení pláště,
11 – označení pláště, 12 – regroovable, 13 – kódy výrobce, 14 – konstrukce pláště, 15 –
homologační znak, 16 – nosnost + huštění, 17 – index nosnosti a rychlosti, 18 – pro evidenční číslo
uživatele.

69

obr. 60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.
Pneumatiky výrazně ovlivňují bezpečnost provozu vozidla.
Vzduchotěsný disk (ráfek) umožňuje i u užitkových vozidel použití bezdušových pneumatik,
tzv."TUBELESS".
Při jejich provozu musíme proto mimo jiné kontrolovat neporušenost ráfků; při jejich poškození uniká
vzduch z pneumatiky. Stává se tak zejména při neopatrné jízdě (výtluky ve vozovce), nebo najetí na
obrubník chodníku. Menší poškození je možno nechat opravit, jinak je třeba výměna.
Životnost pneumatik ovlivňuje zejména
- přehuštění (má za následek nízkou přilnavost, nadměrné sjetí vnitřního pásu dezénu),
- podhuštění (způsobuje nedostatečnou stabilitu vozidla, sjetím vnějších okrajů dezénu, se
zvyšuje opotřebení pneumatiky, sníženou přilnavost, kdy vnitřní plocha dezénu je mimo
styk s vozovkou; následkem nadměrného přehřátí dochází k poškození vnitřních částí
kordových vrstev kostry pneumatiky i k případnému oddělení běhounu; větší valivý odpor
může zvýšit spotřebu o 10 - 30%!);
- ojetí dezénu (snížená odolnost proti průrazu, zhoršené jízdní vlastnosti na mokré
vozovce).
Proto u pneumatik kontrolujeme jejich odpovídající stav (například poškození, cizí předměty apod.),
dále pak nahuštění (podle předpisu výrobce vozidla):
- pro normální provoz;
v dálničním provozu můžeme zvýšit o 20kPa; u osobního automobilu při jízdě s
přípojným vozidlem můžeme zvýšit + 40kPa
- při použití zimních pneumatik (M+S) je doporučováno zvýšení tlaku o 20 - 30kPA).
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Tlak měříme vždy u studených pneumatik (například před jízdou), používáme ocejchovaný (nebo
s jiným porovnaný) pneuměřič.
U vozidel, která jsou opatřena dvojmontáží kol, po jízdě v terénu nebo na nezpevněných
komunikacích kontrolujeme, zda nedošlo k vklínění cizích předmětů v prostoru mezi
pneumatikami dvojmontáže.
Za jízdy sledujeme hluk pneumatik, v přestávkách kontrolujeme, zda nejsou pneumatiky
nadměrně zahřáté.
Blokující brzdy způsobují, že se běhoun nerovnoměrně opotřebovává; nevracející se brzdové klíče
způsobují přehřátí brzdového bubnu a následně může dojít k přehřátí a zničení pneumatiky.
Pneumatiky chráníme před agresivními chemikáliemi (benzinem, oleji, brzdovou kapalinou),
přetěžováním vozidla (nákladem, prudkým brzděním nebo akcelerací).
V zimě je doporučeno používat pneumatiky se zimním dezénem (M+S), které jsou z důvodů
bezpečné jízdy vhodnější; pro jízdy mimo zimní podmínky (teploty trvale nad 5°C) ale vhodné
nejsou (!).
Životnost pneumatik ovlivňuje rovněž jejich častá demontáž a montáž, proto odborníci doporučují
ponechat zimní pneumatiky trvale ne samostatných ráfkách.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky drážek dezénu
pneumatiky.
Z dopravně bezpečnostních i provozně ekonomických důvodů musíme věnovat velkou péči kontrole
stavu pneumatik a jejich huštění. Při kontrole se zaměříme zejména na zjištění ojetí dezénu a
případného poškození pneumatiky; při jakémkoliv podezření na nízký tlak vzduchu a z dále
uváděných důvodů provedeme kontrolní měření.
Jízda na přehuštěných, a zejména podhuštěných, pneumatikách je nejen nebezpečná, ale výrazně
snižuje jejich životnost. Proto musíme dodržovat tlaky předepsané výrobcem vozidla nebo pneumatik
pro jednotlivé dopravně provozní podmínky u jednotlivých náprav:
pro normální provoz;
v dálničním provozu můžeme zvýšit o 20kPa;
- u osobního automobilu při jízdě s přípojným vozidlem můžeme zvýšit + 40kPa
- při použití zimních pneumatik (M+S) je doporučováno zvýšení tlaku o 20 - 30kPA).
Používáme přesný pneuměřič; měření provádíme vždy u studených pneumatik, obvykle před jízdou.
Minimální hloubku drážek dezénu předepisuje právní předpis u všech motorových vozidel a výjimkou
mopedů na 1,6mm.Čím menší je hloubka dezénu, tím je nižší rychlost vozidla na mokré vozovce, než
dojde k přerušení styku pneumatiky s vozovkou (tzv. aquaplaning).
Hloubku měříme měřidlem, které je součástí pneuměřičů nebo posuvným měřidlem .
U nových pneumatik dosahuje hloubka dezénu až 8mm; u zimních pneumatik je stanovena
minimální hloubka dezénu u vozidel do 3,5t - 4mm, nad 3,5t – 6 mm.
K používání zimních pneumatik - v zimě jsou vhodné a potřebné z důvodů bezpečné jízdy (bližší viz §
40a – „provoz v zimních podmínkách“ zákona č. 361/2000 Sb.), pro jízdy mimo zimní podmínky
(trvalé teploty neklesnou pod +5°C) ale vhodné nejsou.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů a jejich projevy.
Obecně platný závazný předpis – vyhláška MDS č.341/2002 Sb., stanoví mimo jiné:
„Pláště pneumatik nesmějí mít na svém vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky pláště)
trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji porušují“. Jaké jsou ale příčiny poškození
plášťů?
1) Průraz ostrým předmětem na vozovce (hřebík, střep skla apod. - POZOR, u bezdušových
pneumatik musíme nechat opravu v odborné dílně.
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2) Jízda s nesprávně nahuštěnými pneumatikami :
- přehuštění (nízká přilnavost, zhoršené pružící a tlumící vlastnosti, náchylnost k
průrazu,nadměrné sjetí vnitřního pásu dezénu),
- podhuštění (nedostatečná stabilita vozidla, sjetí vnějších okrajů dezénu, snížená
přilnavost, poškození vnitřních částí kordových vrstev). Pneumatiky musí být vždy
nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla nebo
(pneumatiky); náhradní pneumatiky nejméně na tlak, který odpovídá nejvyššímu
předepsanému huštění na vozidle.
3) Špatné vyvážení kol a sjetí dezénu z důvodů špatné geometrie řízení. Činná plocha pláště
pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a po celé šíři běhounu jasně viditelný dezén
s hloubkou běhounových drážek nebo zářezů u mopedů 1 mm, 1,6 mm u ostatních vozidel.
5) Mechanické poškození - najetím na obrubník chodníku (navíc poškození ráfku s unikáním
vzduchu z pneumatiky),
- nešetrnou jízdou po ostrých nerovnostech (výtlukách apod.), přetěžováním vozidla,
- prudkými rozjezdy (s prokluzujícími koly), intenzivním brzděním (se zablokováním kol),
- rychlým projížděním zatáček (se smýkajícími se koly).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nejpozději od 1. listopadu 2012 musí výrobci svoje pneumatiky vyrobené po 1. červenci 2012
označit štítky se zvláštními údaji např. o přilnavosti na mokru, hodnoty valivého odporu ve vztahu
ke snížení spotřeby paliva apod.

Obr. 61
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obr. 62A

obr. 62B
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište postup při výměně kola.
Při defektu pneumatiky použijeme záložní kolo tzv."rezervu" z výbavy vozidla.
"DESATERO" výměny kola:
1) Jde-li o nouzové stání na nepřehledném místě, umístíme za vozidlo ve stanovené
vzdálenosti výstražný trojúhelník.
2)Připravíme si záložní kolo (u nákladních automobilů, tahačů i autobusů je náhradní kolo uloženo ve
zvláštním držáku; spouštění, zvedání kola a další práce provádíme podle předpisu výrobce vozidla;
rovněž můžeme změřit, případně upravit tlak podle místa kam záložní kolo umístíme).
3) Zajistíme vozidlo proti pohybu, například parkovací brzdou zařazením rychlostního stupně
případně založíme kola (na té straně, kde kolo NEMĚNÍME!!).
4) Částečně povolíme matice (šrouby) kola.
5) Podle návodu výrobce vozidla zdvihneme vozidlo zvedákem, který je povinnou výbavou vozidel
kategorie M a N (POZOR, i zvedák zajistíme proti sklouznutí).
6) Zcela uvolníme matice (šrouby), případně sejmeme podložky (odložíme tak, aby se neznečistily
7) Provedeme vlastní výměnu kola (kolo snímáme opatrně, aby nedošlo k poškození závitů šroubů).
8) Našroubujeme matice (šrouby) kol, které LEHCE dotáhneme.
9) Spustíme vozidlo a odstraníme zvedák a dotáhneme s citem, ale PEVNĚ matice (šrouby) kola.
10)Odstraníme založení kol, případně odjistíme vozidlo.
POZNÁMKA:
Opravu pneumatiky svěříme odborné dílně, kde současně kolo vyváží, což připívá k vyšší životnosti
pneumatiky. Navíc obecně platí, že vyvážení kol zlepšuje jízdní vlastnosti vozidla, omezuje opotřebení
čepů, ložisek kol a řídícího ústrojí vozidla. Doporučuji, kromě každé opravy pneumatiky, provést jejich
vyvážení i při jejich výměně na ráfku (letní za zimní a naopak), nebo při sezónní výměně celých kol.
Manipulaci s velkými a těžkými kola nákladních automobilů a autobusů usnadňují zvedací
a manipulační zařízení různé konstrukce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka: Popište montáž sněhových řetězů
Z důvodů bezpečnosti jízdy je nutno na sněhem (nebo ledem) pokryté vozovce použít
protiskluzové řetězy, které zlepšují adhezi pneumatik. Řetězy musí být namontované nejméně na
kola poháněné nápravy nebo náprav.
Podle předpisu výrobce vozidla je na vozidla kategorií M a N možno montovat protiskluzové řetězy
nebo obdobná zařízení jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži
a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány. Pro případ použití
protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu,
aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování ve dvojité montáži kol. Při provozní i největší
technicky přípustné hmotnosti vozidla musí být mezi pevnými částmi vozidla a koly s protismykovými
řetězy dostatečná vůle. Dodržujeme vždy předpis výrobce pro montáž a provoz protiskluzových
řetězů.
Způsob montáže celoobvodových protiskluzových řetězů je zpravidla dvojí:
najedeme vozidlem na řetězy rozložené ve stopách kol;
řetězy montujeme na zdvižené kolo.
Části řetězu pečlivě spojíme, řetěz napneme a napínací páku zajistíme pojistným článkem;
popojedeme s vozidlem a zkontrolujeme napnutí protiskluzových řetězů, tak i zajištění napínacích
pák (jsou-li součástí soupravy). Po použití řetězy řádně omyjeme (nejlépe horkou tlakovou vodou
nebo párou), osušíme a nakonzervujeme.
Nepoužíváme zásadně řetězy příliš opotřebované nebo řetězy s poškozenými články.
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Při jízdě s protiskluzovými řetězy musíme dbát následujících zásad:

 podle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je
zakázáno na dálnicích, silnicích a místních komunikacích používat protiskluzové řetězy
v úsecích, kde vozovka není dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou;
 zákon o provozu na pozemních komunikacích stanoví v § 18, že při použití sněhových
(protiskluzových) řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h-1.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAROSÉRIE A OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ
Konstrukce karosérie vychází především z účelu motorového vozidla; nejběžnějším kritériem pro
rozdělení karosérií je vztah k podvozku (A), příp. dopravní účel vozidla (B).
(A ) (B ) -

podvozkové; jsou upevněny na podvozek automobilu;
polonosné; zčásti přebírající nosnou funkci rámu;
samonosné; přebírají nosnou funkci rámu zcela.
autobusová karosérie; autobus je určen k přepravě sedících i stojících osob, a to
i s cestovními zavazadly; pro městskou hromadnou dopravu se užívají i autobusy
s kloubovou karosérií (díly strojového spodku jsou spojeny kloubem, díly karosérie
měchem).
- autokar je určen k přepravě sedících osob a jejich zavazadel; je luxusněji vybaven, zpravidla
je opatřen chemickým WC, zařízením umožňujícím podávat občerstvení a s prostorem
pro větší množství zavazadel pod zvýšenou podlahou (halbdeck) nebo v samostatném
zavazadlovém oddělení (u jednopatrových autokarů - doubledeck). Autokary jsou
rovněž vybaveny prostorem vhodným pro strávení dob odpočinku jízdní osádky.
- nákladní a speciální karosérie - dodávkové (zpravidla vozidla kategorie N1), s uzavřeným
nebo otevřeným prostorem pro náklad;
- valníkové - jsou nejběžnější u nákladních automobilů pro přepravu kusových,
případně paletizovaných nákladů (obr. 63);

obr. 63
obě bočnice i zadní čelo je sklopné, napříč vozidla jsou plachtové
oblouky, přes které se natahuje plachta, nyní ze speciálních
materiálů (např. podle předpisů TIR apod.);
- sklápěčkové karosérie - pro přepravu sypkého nákladu (obr.64);
podle možností sklápění známe sklápěče jednostranné
(sklápění dozadu), dvoustranné (na obě boční strany),
třístranné (na obě boční strany a dozadu).
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obr. 64
Sklápění je nyní zajišťováno výlučně hydraulickými systémy, pouze
u některých starších typů vozidel ještě může být ruční.
Při manipulaci s tímto zařízením dodržujeme vždy předpis
výrobce vozidla; pokud není sklápěcí karosérie zabezpečena proti
samovolnému sklopení, jsou pohyb osob a jakékoliv práce pod
sklápěcí plošinou zakázány !!
Údržba - 1x týdně promažeme místa opatřená mazacími hlavicemi;
u centrálního mazání zkontrolujeme jeho účinnost.
1x měsíčně kontrolujeme stav oleje v hydraulické
soustavě vozidla (odvzdušňovací kanálek ve víčku
nádrže nesmí být ucpán, např. vodou po mytí
vozidla tlakovou vodou.
1x ročně provedeme výměnu oleje a čističe.
- skříňové karosérie - jsou uzavřené nákladní (příp. autobusové) karosérie;
prostor pro řidiče tvoří buď samostatná budka, nebo je prostor
řidiče součástí skříně a od prostoru pro přepravovaný náklad je
oddělen mezistěnou. Do prostoru pro náklad je přístup buď ze stran
nebo zezadu.
- speciální karosérie - slouží pro dopravu určitých osob (např. zdravotnické), věcí
(např. stěhovací, poštovní apod.), pro dopravu za zvláštních
podmínek (např. cisterny pro přepravu kapalin nebo cementu) nebo
ke zvláštním účelům (např. požární, speciální vojenská vozidla obr. 65 apod.).

obr. 65
Kabiny nákladních automobilů
U moderních užitkových vozidel, tj. nákladních automobilů a tahačů se ponejvíce používají
kabiny řidiče sklopné, v omezené míře pak kabiny pevné (obr. 66).
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obr. 66
Sklopné provedení kabiny umožňuje dokonalý přístup k motoru a k některým podvozkovým
orgánům. Sklápění se provádí zpravidla ručním hydraulickým čerpadlem; v provozní poloze je kabina
dvakrát zajištěna. Provedení jednotlivých typů kabin musí splňovat přísné ergometrické požadavky na
pracoviště řidiče a podmínky, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy. Pohodlí osádky při
jízdě zajišťují stavitelná, odpérovaná sedadla, přestavitelnost volantu a snadná dosažitelnost všech
ovladačů zajišťuje pohodlí při obsluze pro osoby rozdílné velikosti a hmotnosti.
Kabiny jsou opatřeny protihlukovou a tepelnou izolací, klimatizací, nebo jen vytápěním pro zimní
období. Sedadla mohou být vyhřívaná, stejně jako vnější zpětná zrcátka; bezpečnostní pásy zajišťují
bezpečnost osádky v havarijních situacích. Kabiny nákladních automobilů a tahačů návěsů jsou
zpravidla vybaveny lehátky, která umožňují na nich trávit denní odpočinek předepsaný předpisy
bezpečnosti práce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište postup při připojení tažného lana a tažné tyče a možnosti jejich použití
Pravidla provozu na pozemních komunikacích jasně stanoví podmínky, kdy je možné vléci motorové
vozidla, které se pro poruchu nebo z jiných důvodů nemůže pohybovat vlastní silou.

Vlečení na laně – motorové vozidlo se smí vléci na laně jen tehdy, má-li bez závad řízení a účinné
brzdy; délka lana musí být taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla kratší než 2,5m a
delší než 6m. Vlečné lano musí být schváleného typu a musí být opatřeno červeným
praporkem nebo štítkem o rozměrech nejméně 200 x 200mm; smí být připevněno jen
v těch místech, která jsou této účel výrobcem vozidla určena a přizpůsobena (závěsná oka,
závěsné zařízení apod.), nebo je smíme upevnit jen k pevné části podvozku (rámu vozidla,
pevné části nápravy, která je nepohyblivá, pevně přišroubovaná ke skeletu karosérie apod.),
nikdy nepřipevňujeme vlečné lano k nárazníkům nebo pohyblivým dílům jako jsou například
spojovací tyč řízení, části pérování apod. Upevníme vždy vlečné lano tak, aby se při jízdě
nedřelo o ostré hrany nebo výstupky. Připomínám, že vlečné lano musí svoji pevnosti
umožňovat vlečení vozidel až do hmotnosti, pro kterou je schváleno.

Vlečení na tyči - motorové vozidlo se smí vléci na tyči tehdy, má-li bez závad řízení (na tyči musíme
vléci např. nákladní automobil s poruchou motoru pohánějící kompresor zdrojové části
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vzduchových brzd); je-li to technicky možné, využijeme pro zvýšení bezpečnosti při vlečení
vozidla s nefunkčními vzduchovými brzdami dodávku stlačeného vzduchu ze vzduchového
systému tažného vozidla.Délka tyče musí být taková, aby vzdálenost mezi vozidly nebyla
kratší než 1m a delší než 6m. Tyč musí být schváleného typu musí být opatřena po celé
délce příčnými, červenobílými pruhy o šířce 75mm. Spojování tažné tyče je obdobné jako při
připojování přívěsu, jen s tím rozdílem, že spojovací tyč již zavěšenou v předním závěsu
vlečeného vozidla musí osoba zajišťující připojování držet v ruce a navést ji do závěsného
zařízení tažného vozidla.
Pokyny výrobců vozidel rozlišují zpravidla možnosti odvlečení (nebo tažení) nákladních automobilů,
tahačů nebo autobusů podle konstrukčního řešení převodných ústrojí; má-li být vozidlo vlečeno na
delší vzdálenost (více než 1 km a rychlostí nejvýše do 10 km.h-1) doporučují výrobci vozidel odpojit
kloubové hřídele, rychlost jízdní soupravy by neměla překročit 40 – 60 km.h-1 a délka trasy při
vlečení vozidla by neměla přesáhnout 100 km.
Při vlečení vozidla dodržujeme pravidla provozu na pozemních komunikacích (včetně nejvyšší
povolené rychlosti - 60 km.h-1), vozidla musí mít rozsvíceno stanovené osvětlení a vlečené (zadní)
vozidlo musí být zezadu viditelně označeno výstražným trojúhelníkem např. za sklem, na zadním čele
korby. Není-li přípustné vozidlo vléci ani na laně ani na tyči, musí se k odtahu použit zvláštní zařízení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.
Zásadním a nejdůležitějším materiálem pro náplň kontroly vozidla je závazný předpis jeho výrobce,
obsažený v „Návodu o používání, obsluze a ošetřování vozidla“.
Základní schéma rozličných manuálů bývá, až na výjimky, shodné; obsahuje zpravidla následující:
Povšechná, základní (vizuální) kontrola:
- unikání provozních hmot vozidla (chladící kapaliny, oleje apod.);
- podhuštěná pneumatika či její zjevné poškození, případně cizí předměty apod.;
- čistota skel karosérie (důležité zejména v zimním období), vnějšího osvětlení, odrazek,
zrcátek a registračních značek (dříve SPZ) vozidla.
Podrobnější kontrola s následujícím zaměřením:
- osvětlení a zvukové výstražné zařízení: světlomety (včetně stavu parabolického zrcadla),
světla do mlhy, možnost přepínání světel;
- kola: jejich poškození, upevnění, stav náprav apod.
- pneumatiky: tlak v pneumatikách (podhuštění, přehuštění), ojetí dezénu (min.1,6mm),
- vůle v řízení - laický postup při kontrole: uvolníme zámek řízení, stojíme vlevo od vozidla (otevřené
levé postranní okno), otáčíme volantem sem a tam (při řízení s posilovačem musí běžet motor), na
obvodu volantu by neměla být měřitelná vůle víc než na 2 - 3 prsty (při větší vůli by vozidlo již
mohlo být technicky nezpůsobilé k jízdě);
- náplně provozních hmot: motorový olej, chladící a brzdová kapalina, kapalina v ostřikovači,
nemrznoucí směs v brzdách (pouze v zimním období);
- kontrola hladiny elektrolytu v akumulátoru;
- napnutí a stav klínového řemene, stav vysokonapěťových kabelů, stav čističe vzduchu
- stav brzdové soustavy (mimo signalizaci na přístrojové desce): zkouška vysokého tlaku - rázně
prošlápnout brzdový pedál (v 1/3 zdvihu se musí zastavit!); zkouška nízkého tlaku (prolínání
brzdové kapaliny kolem různých těsnících elementů) - provádíme namátkově cca 1x za měsíc lehkým tlakem prošlápneme brzdový pedál, klesne-li až k podlaze, je brzdová soustava netěsná
(závadu musíme nechat co nejdříve odstranit!) zkontrolujeme účinnost parkovací brzdy;
u vzduchových brzd v zimním období vypustíme kondenzát, u vozidel s motorovou brzdou
vyzkoušíme její funkci;
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- pérování, tlumiče;
- úplnost a stav povinného vybavení vozidla;
- naložení a upevnění nákladu, případně zajištění a upevnění přípojného vozidla.
Zanedbatelná není ani tzv. sebekontrola řidiče před jízdou. Odpovězte si pravdivě na následující
otázky:
Jsem na jízdu dostatečně soustředěný?
Odeznělo již dřívější rozčilení nebo vzrušení?
Nejsem pod vlivem alkoholu, drog, léků či únavy?
Nejsem nevyspalý?
Mám vhodné oblečení a obuv?
Nemám různé rozptylující předměty v zorném poli řidiče?
Nezapomněl jsem potřebné brýle (i proti slunci)?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZÓNNÍ ÚDRŽBA VOZIDEL
Tato údržba se provádí vždy před začátkem zimního období a po skončení zimy. Důležitá je zejména
příprava na zimní provoz, při kterém jsou výrazně zhoršené podmínky pro jízdu.
Vzhledem ke skutečnosti, že většina provozních kapalin (motorový, převodový olej, chladící kapalina)
mají celoroční využití zaměříme se spíš na jejich kontrolu; hustotu chladící kapaliny necháme změřit v
odborné dílně (pokud k tomu nemáme měřící přístroj a potřebné znalosti), vyměníme letní směs v
ostřikovači za nízkotuhnoucí směs (vystříkáme původní kapalinu i z hadiček, aby nám v nich
nezamrzla!!), zkontrolujeme stav a dobití akumulátoru, funkci topení vozidla, zkontrolujeme stav lišt
stěračů a vybavíme vozidlo základní výbavou předepsanou nebo doporučenou pro zimní podmínky
- zimní pneumatiky (bez nich se neobejdeme už ani v městě - doporučují se na všech kolech;
- sněhové nebo vyprošťovací řetězy na hnací nápravu;
- lopatku a smeták na sníh;
- fólii na sklo, škrabku na odstranění námrazy ze skla;
- rozmrazovač námrazy (skla, zámky dveří)
Abychom zabránili přimrznutí, doporučuji natřít pryžová těsnění dveří specielním přípravkem nebo
glycerinem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otázka : Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.
Pro vozidla kategorie M a N se požaduje VŽDY tato výbava:
1) náhradní elektrické pojistky, pokud jsou v elektrické instalaci používány, po jedné od každého
užitého druhu;
2) po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu
užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, s výjimkou zvláštního
světelného výstražného zařízení,
3) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na
nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti
zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části
způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku °);
4) klíč na matice (šrouby) kol °);
5) náhradní kolo;
Povinnost podle bodu 3) a 4) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle bodu 5) se
nevztahuje na
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a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové
dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M1 a N1 s
indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezmontážní opravu
poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, nebo musí být uzavřena smlouva s asistenční
službou zajišťující tento servis po dobu celých 24 hodin denně na celém území ČR NEPLATÍ pro
vozidla M1 a N1!! Všechna nově vyrobená vozidla náhradní kolo mít nemusí, ale výrobce (např. na
objednávku) jim může vozidlo vybavit; to platí i pro modelové typy vozidel, která jsou již v provozu a
shodují se s nově vyráběnými vozy (bez rezervy). Rozhodující je předpis výrobce vozidla!! Platí pro
vozidla kategorií M1 a N1 uvedená do provozu před 15.9.2009.
b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na
omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.
Pro vozidla kategorie T neplatí ustanovení bodu 5), pro vozidla kategorie SS neplatí ustanovení bodu
3), 4) a 5); pro jednonápravové traktory s přívěsem ustanovení bodu 1) až 5) neplatí.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------°) není povinnou výbavou vozidel, která NEMUSÍ být vybavena náhradním kolem.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní
kolo s ráfkem a pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že
síla při snímání kola z držáku neb o vkládání do držáku nepřesáhne 490 N.
Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. Jízdní souprava tahače s
návěsem může v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola mít jedno společné
náhradní kolo.
Motocykly a motorové tříkolky musí mít v povinné minimální výbavě jednu náhradní pojistku,

LÉKÁRNIČKA
Vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci musí být každé motorové
vozidlo s výjimkou mopedu, motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem, motorového vozíku a
jízdního kola s pomocným motorkem.
Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička
musí být ve vozidle uložena v suchém, čistém a snadno přístupném prostoru tak aby na ni nemohlo
dopadat přímé sluneční světlo (záření). Provozovatel vozidla je povinen lékárničku udržovat v řádném
stavu, přičemž doba upotřebitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je omezena (vybavení
jednotlivých druhů lékárniček stanoví příloha vyhlášky - bližší viz kapitola ZP)

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s
výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních
adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1m vybavena přenosným
výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č.27.

HASICÍ PŘÍSTROJE
 Autobus s max. počtem 22 míst k přepravě osob (mimo řidiče) - jeden nebo několik hasicích




přístrojů s minimální hasící schopností 21 A nebo 113 B;
ostatní autobusy - jeden nebo několik hasicích přístrojů s minimální hasící schopností 43 A nebo
183 B;
sanitní vozidlo - hasící přístroj s minimální hasící schopností 34 B;
vozidla taxislužby - hasicí přístroj podle zvláštního právního předpisu.
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Hasicí přístroj se ve vozidle umísťuje do úchytu pro umístění ve svislém nebo vodorovném
směru na dobře viditelném a snadno přístupném místě; jeden přístroj se instaluje v bezprostřední
blízkosti řidiče vozidla.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKONOMIKA A EKOLOGIE PROVOZU VOZIDEL.
HOSPODÁRNÝ PROVOZ
Je všeobecnou pravdou, že správná technika jízdy pravidelná a trvalá péče o vozidlo významně
ovlivňují ekonomiku provozu motorového vozidla.

VLIV TECHNIKY JÍZDY.
Význam hospodárné techniky jízdy je nezanedbatelný (20 až 30% úspory paliva) a stojí za péči se jí
věnovat, bez ohledu jde-li o řidiče začátečníka nebo zkušeného dlouholetého praktika.
Důležitým momentem, ještě před vlastní jízdou, je správný způsob zahřívání motoru; to znamená
nikoliv chodem motoru (zpravidla ve vysokých otáčkách) u stojícího vozidla, nýbrž pomalou jízdou
kdy se vedle motoru šetrně zahřívají na provozní teplotu i další části vozidla (například převodná
ústrojí apod.); do doby, než teplota chladící kapaliny dosáhne předepsané hodnoty je OPOTŘEBENÍ
MOTORU až OSMINÁSOBNÉ !!
Včasným řazením udržujeme otáčky motoru v rozmezí jeho optimálního točivého momentu (2/3 až
3/4 maximálních otáček); výhodou moderních vozidel jsou otáčkoměry - ne každý řidič má potřebný
cit běh motoru a jeho otáčky. Při přetáčení jednotlivých rychlostních stupňů dochází k výraznému
nárůstu spotřeby paliva, ale i příliš nízké otáčky nejsou vhodné jak pro motor, tak i pro převodné
ústrojí).
Nemalou měrou ovlivňuje spotřebu paliva i plynulá jízdy bez prudké akcelerace a následného
prudkého brzdění , kdy draze - za naše peníze - zaplacená kinetická energie se neúčelně změní
v teplo, které není možno nijak využít. Rozumná, předvídavá jízda je jízda šetrná nejen k peněžence,
ale i k životnímu prostředí, tedy k našemu zdraví.
Další doporučovanou metodou k úspoře paliva, i k ochraně životního prostředí je vypínaní motoru
při stání vozidla na delší dobu, například při zastavení kolony vozidel v různých dopravních situacích,
před železničním přejezdem, při nouzovém stání v tunelu apod. Mimo to dochází ke zvýšené tvorbě
usazenin na stěnách kompresního prostoru, výfuku, u zážehových motorů i na zapalovacích svíčkách.
V některých zemích vypínání motoru přikazují dopravní značky i před křižovatkou při delším čekání,
například na signál "Volno"!

VLIV TECHNICKÉHO STAVU VOZIDLA.
Technický stav motorového vozidla má být samozřejmě ten nejlepší; základní parametry jsou dány
právními předpisy, a dále pak předpisy a doporučeními výrobce.
Z hlediska vlivu technického stavu vozidla mezi nejvýznamnější činitele, které ovlivňují hospodárnost
provozu vozidla včetně spotřeby paliva patří mimo jiné
- dobrý technický stav motoru (správná činnost čističe vzduchu, těsnost sacího a výfukového
potrubí);
- těsnost palivové soustavy (palivové potrubí, palivové čerpadlo, vstřikovače apod.);
- správné seřízení zapalování (včetně vhodných zapalovacích svíček);
- použití předepsaných pneumatik a jejich správné huštění; kromě vlivu na spotřebu paliva
( 5 - 10%) prodlužují i jejich životnost;
- stav a činnost provozní a parkovací brzdy ( například po odbrzdění se nevrací brzdové čelisti do
původní polohy - vozidlo je brzděno i za jízdy!!)
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CO VÝROBCI VOZIDEL?
Z hlediska ekonomického a ekologického způsobu jízdy je často patrná snaha co možná
nejvíce eliminovat působení lidského činitele ve vztahu k technice jízdy. Posledním z řady
„inteligentních pomocníků“ v řízení je systém společnosti VOLVO-TRUCKS u nových výrobků
typové řady Volvo FH. Podle informací techniků z této společnosti se jedná nyní již o systém
druhé generace, způsob činnosti obou verzí, starší a nové, je takřka shodný.
Jaký je pracovní režim tohoto systému?
Tento softwarový systém kooperuje se soustavou GPS a pohonným ústrojím vozidla; musí
být aktivován u serveru společnosti Volvo-Truks, odkud získává systém potřebné
topoggrafické informace (klesání, stoupání). Podmínkou je aktivace tempomatu nákladního
automobilu. Další postup si popíšeme na následujícím scématu.

1 – systém zaregistruje blížící se stoupání a zvýší rychlost vozidla
2 – působením kinetické energie jede vozidlo déle na vyšší převodový stupeň (bez nutnosti
řazení = vyšší spotřeba paliva);
3 - před vrcholem systém zamezí zbytečné akceleraci;
4 – před začátkem klesání je zařazena volnoběžka, což opět šetří palivo;
5 – pokud to je nutné uvede systém v činnost nouzovou (motorovou) brzdu; v kooperaci
s omezovačem rychlosti je upravena, jeho parametry, předepsaná rychlost;
6 – je možno využít dosažené rychlosti vozidla bez zařazeného rychlostního stupně °).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------°) - pouze tehdy, pokud to je v souladu s platnými právními předpisy!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKOLOGIE = OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zvyšující se intenzita provozu silničních motorových vozidel má kromě jiných aspektů i negativní vliv
na životní prostředí. Pokusme se alespoň v kostce přiblížit některé činitele, které složky životního
prostředí bezprostředně ohrožují.
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Výfukové plyny - i přes přísné emisní podmínky pro provoz motorových vozidel jsou dodnes v
provozu stovky starších vozidel, jejichž konstrukční stav - díky starším schvalovacím
předpisům, ale jejich momentálnímu technickému stavu - se významnou měrou podílí na
devastaci ovzduší. Především v městech s velkou koncentrací motorových vozidel a na
mimoměstských komunikacích s velkou hustotou provozu, dochází k zamoření
ovzduší jež přesahuje únosnou míru. Tento jev je ještě umocněn vlivem počasí (atmosférický
tlak, mlha, bezvětří) do takového stavu, že musí být přijímána velice přísná tzv."protismogová
opatření" spočívající mimo jiné v omezení a někdy i úplném zákazu jízdy stanovených vozidel.
Je ale i v možnostech samotného řidiče podílet se rozhodující mírou na snižování škodlivých
exhalací v ovzduší nejen péčí o technický stav svého vozidla, ale i správnými návyky při vlastní
jízdě s vozidlem neponechání motoru vozidla v chodu při delším stání nebo čekání před
křižovatkou nebo železničním přejezdem. Jestli jste něco podobného četli v předchozí části o
ekonomice provozu? Ale jistě, již dlouhodobě je v motoristicky vyspělých zemích zastáván
názor, že EKONOMICKÝ provoz je současně provoz EKOLOGICKÝ a naopak.
Ropné produkty - nebezpečí pro vodní zdroje 1 litr ropných produktů znehodnotí až 1 milión litrů
pitné vody); nebezpečí pro vodní toky (jejich znečištění představuje ekologickou katastrofu pro
veškerý život ve vodě i v jejím okolí); dopravními značkami je například zakázána jízda vozidel
přepravujících náklad, který by mohl ohrozit vodní toky (například v blízkosti vodních
ochranných pásem apod.). Závažnou devastaci životního prostředí způsobí únik olejů a paliv
do půdy, způsobí nezodpovědní a nedbalí řidiči při mytí vozidel nebo čerpání paliva mimo
čerpací stanice anebo při samoobslužných výměnách motorových olejů. Zase i zde záleží na
kázni a zodpovědnosti držitelů vozidel a řidičů, v jak příznivém ekologickém systému budeme
žít.
Hluk - další nežádoucí prvek zhoršující životní prostředí. Chod motoru (jeho špatné seřízení,
netěsnost výfukového potrubí, nefunkční tlumiče), vibrace, nesprávně uložený a upevněný
náklad, stav vozovky tvoří jednu množinu činitelů zvyšujících hlučnost prostředí. Podle
platných právních předpisů nesmí hlučnost motorových vozidel přesáhnout určitou mez, jejíž
překročení představuje technickou nezpůsobilost vozidla k provozu na pozemních
komunikacích. Odborníci upozorňují na stále zvyšující práh hlučnosti našeho životního
prostředí, jehož nebezpečí si mnohdy ani neuvědomujeme. Bohužel, spíše této skutečnosti
přivykáme a přizpůsobujeme se jí (hlučný poslech hudby z autorádia, sluch ohrožující decibely
na diskotékách apod.); o důsledcích mohou nejlépe hovoří ordinace našich lékařů - foniatrů,
kteří vyšetřují a léčí sluchové indispozice právě nás řidičů.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přípojná vozidla - technické podmínky a provoz
Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové přípojné vozidlo, které je technicky
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.
Provozovatel přípojného vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu podle
pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem. Při jízdě do zahraničí musí provozovatel na
silničním motorovém vozidle umístit mezinárodní rozlišovací značku České republiky - CZ.
Provozovatel přípojného vozidla je POVINEN na svůj náklad přistavit toto vozidlo
k pravidelné technické prohlídce ve lhůtách stanovených tímto zákonem.

PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY PŘÍPOJNÉHO VOZIDLA.
Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce
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a) přípojné vozidlo, jeho přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500kg (kromě nebrzděného přívěsu,
jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg), nejpozději ve lhůtě 4 let po prvním zápisu
silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen "zaregistrování silničního vozidla")
a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let,
b) přípojné vozidlo, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku
po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,
c) nebrzděný přívěs, jeho přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg, nejpozději ve lhůtě 6 let
po zaregistrování silničního vozidla a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.
Provozovatel dovezeného přípojného vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví přípojné
vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně
ve výše uvedených lhůtách podle druhu přípojného vozidla, s výjimkou silničního vozidla uvedeného
pod písm. a), které přistaví provozovatel přípojného vozidla po první technické prohlídce pravidelně
nejpozději ve lhůtách 2 let. Lhůta pro přistavení přípojného vozidla k pravidelné technické prohlídce
se počítá ode dne zaregistrování přípojného vozidla u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané v technickém
průkazu přípojného vozidla, nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo
k pravidelné technické prohlídce.

Označení některých údajů na vozidle (výběr z § 11 vyhlášky č.341/2001 Sb.)
Vozidla kategorií, O, a jednonápravové traktory s přívěsy musí mít na zádi karosérie a pokud
to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou rychlost
zaokrouhlehou
a) na nejbližší celé číslo u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 35 km.h-1,
b) na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti u ostatních vozidel.
Průměr označení je 200 mm (u přípojných vozidel kategorie O1, O2, vozidel kategorie S a
jednonápravových traktorů s přívěsem 150 mm) a musí být vyrobeno z retroreflexního materiálu.
Označení musí být čitelné a při provozu nesmí být zakryto.
Přípojná vozidla (s výjimkou přípojných vozidel kategorií O1, O2 a OT1) musí mít na vhodném místě
vozidla vyznačen předepsaný tlak v pneumatikách.

Druhy jízdních souprav podle druhu přípojného vozidla (ČSN 30 0024)
Definice:
Jízdní soupravy – jízdní soupravy skládající se z tažného motorového vozidla a jednoho ne bo více
přípojných vozidel
Přívěsová jízdní souprava = jízdní souprava složená z tažného vozidla a přívěsů;
Návěsová jízdní souprava = jízdní souprava složená z návěsového tahače a návěsu.
Mostová jízdní souprava = jízdní souprava s mostovým nosníkem pro uložení dopravovaného
nákladu, který spočívá předním koncem na tažném vozidle a zadním koncem na speciálním přívěsu.

Přívěsy

- přípojná vozidla, která se připojují za tažné vozidlo, při čemž se na toto vozidlo smí
přenášet tíha nepodstatné části celkové hmotnosti přívěsu.
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obr. 67
Nákladní přívěs – přívěs pro dopravu nákladů všeho druhu. Podle úpravy užitkového prostoru se
nákladní přívěsy člení obdobně jako nákladní automobily.
Podvalník – přívěs s velmi nízko umístěnou plošinou pro přepravu těžkých a rozměrných předmětů,
popř. vozidel, která se nesmějí sama pohybovat po silnici.
Speciální přívěsy – přívěsy pro dopravu určitých osob,nebo věcí za zvláštních podmínek nebo
ke zvláštním účelům (cisternový přívěs, obytný přívěs)

Návěsy – nesamostatná přípojná vozidla, která se svou přední částí ukládají na točnici nebo
návěsný čep tažného vozidla, na které se přenáší tíha podstatné části celkové hmotnosti návěsu;
návěsy se člení obdobně jako přívěsy.

obr. 68
Nákladní návěs - návěs pro dopravu nákladů všeho druhu. Podle úpravy užitkového prostoru se
nákladní přívěsy člení stejně jako nákladní automobily.
Návěsný podvalník - přívěs s velmi nízko umístěnou plošinou pro přepravu těžkých a rozměrných
předmětů, popř. vozidel, která se nesmějí sama pohybovat po silnici.
Speciální návěs - návěs pro dopravu určitých osob, nebo věcí za zvláštních podmínek nebo
ke zvláštním účelům (cisternový návěs, obytný návěs).
………………………………………………………………………………………………………..

PŘÍVĚSY ZA NÁKLADNÍ AUTOMOBILY /TAHAČE/.
Jako ukázku možného technického uspořádání a technických parametrů přípojného vozidla za
nákladní automobil o nejvyšší přípustné hmotnosti převyšující 7000kg uvádíme technický popis
u nás často provozovaného přívěsu české výroby.
Jedná se o velkokapacitní přívěs pro přepravu kusového nebo paletizovaného zboží, který
je určen k provozu na vozovkách se zpevněným povrchem; není vhodný k provozu v terénních
podmínkách.Tento typ je opatřen závěsným zařízením pro oko oje o Ø 40mm (E 1) a pojistným
spojovacím zařízením (pojistnými řetězy a háky na jejich zavěšení).
Plachtový typ se liší plachtovou konstrukcí s plachtou CT v provedení pro mezinárodní dopravu,
splňující podmínky Úmluvy TIR (mimo jiné i zařízení umožňující přiložení tzv. celní uzávěry).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka:
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Pro mezinárodní dopravu zboží pod celní závěrou mohou být schválena pouze vozidla, jejichž nákladový prostor je
konstruován a vybaven tak, aby
z celně uzavřené části vozidla nebylo možno zboží vyjmout nebo do ní vložit bez zanechání viditelných stop;
bylo možno snadno a účinně přiložit celní závěru;
nebyl v nich žádný skrytý prostor pro úkryt zboží;
veškeré prostory, ve kterých lze umístit zboží, byly snadno přístupné při celních prohlídkách.
O schválení se vydává schvalovací osvědčení TIR v jazyce země vydání a ve francouzštině nebo angličtině; pokud
úřad, který vydal toto osvědčení TIR, považuje za nutné, musí být k tomuto osvědčení TIR VŽDY přiloženy fotografie
nebo výkresy ověřené tímto úřadem (počet těchto dokladů úřad zapíše do rubriky č.6. tohoto osvědčení).
Snímatelné tabulky TIR musí být umístěny vpředu a vzadu na vozidle (jízdní soupravě) kolmo k podélné ose vozidla
tak, aby byly dobře viditelné.Rozměr tabulky v modré barvě je 400 x 250 mm, bílá písmena TIR (v latince) jsou 200 mm
vysoká a jejich čára musí být min.20 mm široká.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Závěsné zařízení pro oko oje Ø 50mm splňuje podmínky předpisu EHK č.55 a ČSN ISO 1726 (30
3605) a přívěs tedy není opatřen pojistným spojovacím zařízením.
RÁM PŘÍVĚSU je žebřinové konstrukce s lisovanými příčkami. V jeho spodní části je držák náhradního
kola, schrána na výbavu, v zadní části nárazník, příp. ochranné zařízení zabraňující vklínění vozidel
kategorie M1 a N1 (u některých provedení jsou ochranné zařízení zabraňující vklínění vozidel
kategorie M1 a N1 umístěna i na bočních stranách).
PODVOZKY.
Přední a zadní podvozek jsou samostatnými montážními celky, jež lze měnit agregátovým způsobem
(výměnou kompletních montážních celků); řízení zajišťuje kuličková točnice, do rámu předního
podvozku je namontována trojúhelníková tažná oj.
Nápravy a jejich zavěšení.
Náboje kol mají tukovou mazací náplň. Nápravy jsou odpruženy
parabolickými listovými pružinami (se dvěma kluznými konci) vedenými tažnými tyčemi a torzním
stabilizátorem bočních náklonů.
Kola a pneumatiky.
Při dvojmontáži se montují na diskových kolech 8,00-20 pneumatiky 11,00 R-20 ALL STEEL nebo
STEEL; na diskových kolech 8,50-20 je možno montovat pneumatiky 11,00-20.
Při jednoduché montáži se na diskových kolech 14,00-22,5 montují bezdušové pneumatiky
o rozměru 18,00 - 22,5.R.
Karosérie, plachtová konstrukce a plachta.
Celokovová karosérie má pevné přední a sklopné bočnice a zadní čelo. Nástavky bočnic tvoří volné
ploché latě, vložené do kapes sloupků. Dřevěná podlaha je vložena do příček rámu přívěsu.
I zde je možno otvírat bočnice při nasazené plachtě (samozřejmě NE v mezinárodní přepravě zboží,
podléhajícím celním přepravním formalitám).
Kola přívěsu jsou kryta blatníky s lapači nečistot (zástěrkami).
BRZDY PŘÍVĚSU.
Provozní brzda.
Přívěs je vybaven vzduchotlakovou dvouhadicovou brzdou dvouokruhového systému, působící
na všechna čtyři kola. Brzdový systém je opatřen automatickým zátěžovým regulátorem a
kontrolními přípojkami (obr. 69).
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1
2
3
4
5
6
7
8

Spojková hlava „E“
Spojková hlava „S“
Čistič vzduchotlakového potrubí
Uzavírací kohout
Rozvaděč
Vzduchojem (30l)
Odvodňovací ventil
Kontrolní přípojka „A“

9
10
11
12
13
14
15
16

Brzdový válec Ø 125
Zátěžový regulátor
Dvoucestný ventil
Elektromagnetický vzduchový ventil
Ruční ventil
Kontrolní přípojka „C“
Brzdový válec Ø 80
Připojení elektropneumatického ovládání
odlehčovací (motorové) brzdy tažného vozidla

obr. 69
Motorová /odlehčovací/ brzda má elektropneumatickou vazbu na brzdový okruh přívěsu (elektrický
impuls je přiveden na svorku /č.16 / přívěsu - viz schéma brzdové soustavy přívěsu).
Parkovací brzda je ruční mechanická brzda, šroubovací působící jen na kola zadní nápravy.
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ PŘÍVĚSU.
Napětí elektrické instalace je 24V, připojení je provedeno sedmipólovou vidlicí. Rozvod elektrického
proudu je proveden elektrickým kabelem CGSG a konektorovými spoji.
Na zadní části přívěsu jsou souměrně od podélné osy umístěny koncové svítilny sdružující
koncová, brzdová a směrová světla; levá svítilna s prolisem osvětluje tabulku s registrační značkou.
V přední části přívěsu jsou umístěna obrysová světla (bílé barvy). Některá provedení tohoto přívěsu
jsou vybavována navíc i dvěma obrysovými bíločervenými světly.
Na zadní části přívěsu jsou dvě trojúhelníkové odrazky červené barvy, na bocích celkem šest
oranžových odrazek (o Ø 80mm), vpředu dvě odrazky bílé barvy (o Ø 80 mm).
Zadní koncová světla do mlhy (1 – 2) mají samostatný elektrický obvod.
VÝBAVA.
Výrobci zpravidla dodávají následující výbavu, která odpovídá požadavkům vyhlášky č.341/2002
Sb., a to :
- zakládací klín (úplný);
- náhradní kolo s pneumatikou (úplné);
- klika (klíč) na utahování matic kol;
- sada žárovek;
- žebřík (určený k výstupu na ložnou plochu nebo při plachtování (viz kapitola 11., část
věnovaná bezpečnosti práce)
Dalšími jsou doplňky, které jsou dodávány k normální výbavě pro jednotlivá provedení bývají:
- zajišťovací řetěz 13 x 3 000 (závěsné zařízení nesplňuje podmínky předpisu EHK č.55
a ČSN ISO 1726 /30 3605/).
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-

kostra plachty;
plachta.
plachta v provedení CT (z lakované polyesterové plachtoviny „PLASTOL“ splňující předpisy
Úmluvy TIR)..
- úplné lano CT ( k přiložení celní uzávěry);
- tabulka TIR (se šrouby maticemi a podložkami pro její připevnění;
- zámek;
- napínače plachty (36 kusů).
Zajišťovací řetěz 13 x 3 000 není dodáván, neboť závěsné zařízení splňuje podmínky předpisu EHK
č.55 a ČSN ISO 1726 /30 3605/);
ÚDRŽBA PŘÍVĚSU.
Údržba přívěsu je obdobná jako údržba motorových vozidel.

SKLÁPĚCÍ PŘÍVĚSY
Sklápěcí přívěsy jsou určeny pro přepravu rovnoměrně naloženého nákladu sypkého i kusového
materiálu. Přívěsy mají ocelovou karosérii sestavenou z pevných čel s nástavky ; sklopné bočnice se
otvírají nuceně mechanismem sklápění. Korba se sklápí do dvou stran (pod úhlem 46°); u některých
přívěsů se korba sklápí do tří stran. Čela jsou pevná, bočnice se otvírají nuceně mechanicky, nástavky
bočnic se otvírají samotíží, příp. kolem spodních závěsů.
Hydraulické sklápěcí zařízení se skládá z hydraulických teleskopických válců a jednohadicového
systému hydraulického rozvodu. Desky DVOU hydraulických zvedáků jsou umístěny mezi příčkami
klopného žebřinového rámu. Sklápění do TŘÍ stran se provádí JEDNÍM teleskopickým válcem; při
použití jednohadicového systému je provozní tlak 16 MPa u dvouhadicového systému je provozní tlak
20 MPa alternativně. 24 MPa.
Provozní brzda bývají obvykle vybavena ABS a automatickou zátěžovou regulací (AZR) se
samostavitelnými brzdovými pákami, a membránové brzdové válce.
Rovněž u některých provedení přívěsů je odpružení náprav zajištěno, namísto parabolických
(listových) per, vzduchovými vaky.
Sklápění přívěsu
1.) vysunutím kolíků a jejich ustavením v odjištěné poloze odjistíme klopný rám na protější straně
sklápění;
2.) otevřeme bočnici na straně sklápění;
3.) po vyklopení a vrácení klopného rámu do transportní polohy zajistíme bočnici a zasuneme kolíky
do klopného rámu.
Bezpečnostní pokyny pro sklápěcí přívěsy:
1.) Při sklápění korby dbáme na to, aby přední náprava byla v přímém směru ( vytočení
nápravy zhoršuje stabilitu přívěsu!); při sklápění musí stát přívěs na rovné ploše.
2.) Při sklápění sledujte korbu a při dosažení mezních úhlů sklopení v horní poloze vypněte
hydrauliku
3.) Před jízdou zkontrolujte zajištění uzávěrů bočnic a zajištění korby k hlavnímu rámu
podvozku
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODVALNÍKOVÉ PŘÍVĚSY.
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Podvalníkové přívěsy slouží k přepravě kolových nebo pásových strojů (stavebních, zemědělských
apod.), příp.velkých a těžkých kusových nebo paletizovaných nákladů musí splňovat následující
požadavky:
1) snadné nakládání a vykládání, příp. najíždění břemen je zajišťováno pomocí najížděcích
výklopných plošin nebo navijáky tažného vozidla
2) nízká, rovná plošina s koly malého průměru pod plošinou nebo snížená střední část
podvalníku mezi dvěma podvozky je nutná z důvodů jízdní stability a průjezdné výšky;
přepravu kusového nebo paletizovaného nákladu; u některých podvalníkových přívěsů,
umožňují profilované bočnice a čela;
3) dobrá průjezdnost i na úzkých vozovkách (podvalník má jet ve stopě tažného vozidla) je
zajištěna samočinným řízením odvozeného od tažné oje (přední náprava bývá
montována na kuličkovou točnici s možností otáčení o 360°) nebo je použito samočinné
řízení typu Schmitz; pro úzké a ostré zatáčky se u některých podvalníků užívá zvláštní
druh ručního řízení zadní nápravy.
4) je-li podvalník uspořádán symetricky (se stejným předním i zadním koncem, může jezdit
v obou směrech.

obr. 70
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Všeobecný popis běžného podvalníkového přívěsu.

Obr. 71
Nosná plošina s podlahou z tvrdého impregnovaného dřeva (o tloušťce min. 50mm) je uložena
co nejníže; výšku plošiny některých podvalníků je možno podle potřeby měnit
např.elektrohydraulicky apod.).
Kola s pneumatikami jsou uspořádána tak, aby byla rovnoměrně zatěžována (např. 2 nebo 4
kola v jedné řadě jsou uložena na společném odpruženém nosiči, který je výkyvný podél vodorovné
osy.
Provozní brzdy jsou vzduchotlaké, dvouokruhové s dvouhadicovým připojením k brzdové
soustavě tažného vozidla; podvalníky se 2 nebo 3 nápravami jsou opatřeny ABS, příp. automatickou
zátěžovou regulací = AZR, samostavitelnými brzdovými pákami, u přívěsu TS 10 jsou membránové
brzdové válce.Provozní brzdy musí splňovat podmínky platných technických předpisů a norem.

PŘÍKLADY NĚKTERÝCH JINÝCH TYPŮ PODVALNÍKOVÝCH PŘÍVĚSŮ
Podvalníky některých výrobců mají rovnou plošinu ve střední a zadní části. Najíždění přepravovaných
břemen usnadňují sklopné najížděcí klíny, příp. lze užít navijáku tažného vozidla. Řízení je tažnou ojí,
točnicové, parkovací brzda je ovládána ručními koly.
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Podvalníkový přívěs německého výrobce KASSBOHRER může přepravovat náklady
až do hmotnosti 40 000kg; má nízkou plošinu na jejichž obou koncích jsou dva osmikolové podvozky.
Všechna kola jsou řiditelná s poloměrem otáčení 9m (!); výšku plošiny lze měnit elektrohydraulicky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zajímavá je jistě i informace, že za druhé světové války používala nacistická armáda silniční
přepravník o nosnosti až 300 000kg (!!) o hmotnosti vozidla v pohotovostním stavu 73 000 kg,
s nejvyšší povolenou rychlostí 5km.h-1.Podvalník měl 64 kol s pneumatikami, délku 22m,šířku
5,2m.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVĚSY.
Návěsy slouží k velkokapacitní nákladové vnitrostátní i mezinárodní dopravě.

Rozdělení návěsů.
Stejně jako přívěsy, dělí se návěsy podle jejich užití a konstrukčního řešení (zejména karosérii)
na provedení
- návěsy s plachtovým krytím ;
- návěsy uzavřené (pro přepravu kusového zboží nebo chladírenské;
- návěsy podvalníkového typu (jsou obdobné konstrukce jako podvalníkové přívěsy)
- návěsové nosiče kontejnerů sklopné nebo s výsuvným nárazníkem;
- návěsy sklopné pro přepravu sypkých hmot.

Popis návěsu.
Základní uspořádání moderního nákladního návěsu s plachtovou konstrukcí určeného pro
mezinárodní provoz.
Podvozek je opatřen vzduchovým pérováním se zvedáním a spouštěním a teleskopickými tlumiči;
nápravy jsou produktem více výrobců, například britské firmy ROCKWELL – ROR, firem BPW, SAF
nebo HENDRICKSON; mazání ložisek kol je zajištěno dlouhodobou náplní mazacího tuku. Podvozek je
vybaven i počítačem kilometrů. Nad koly podvozku jsou plastové blatníky, za zadními koly je návěs
opatřen zástěrami v provedení antispray. U provedení se třemi nápravami je první náprava zvedací.
Pneumatiky jsou jednoduché montáže na diskových kolech.
Vzduchotlaková provozní brzda je dvouhadicové soustavy s ABS různých systémů (WABCO, BOSCH,
GRAU apod.) a automatickým zátěžovým regulátorem (AZR); splňuje technické podmínky stanovené
předpisy EHK a EHS. Nastavení kroku brzdy je automatické, nastavením kroku brzdy.
Parkovací brzda je ruční šroubová a působí na kola dvou náprav.
Rám návěsu je svařen z ocelových profilů, boční lemy mají boční oka pro upevnění přepravovaného
nákladu, popřípadě. Vnějšími kotevními úchyty pro zajištění návěsu při kombinovaní dopravě (RO-LA
systém) nebo na trajektu.
Závěsný čep o rozměru 2“ je demontovatelný a odpovídá předpisům ČSN ISO.
Mechanické podpěry (opěrné nohy) jsou vysunovací, teleskopické, dvourychlostní (typu JOST)
s kolébkou. Ovládání je ruční, nejčastěji z pravé strany.
Návěs je opatřen bočními a zadními zábranami proti vklínění malých vozidel.
Karosérie má přední čelo ocelové, střední sloupky jsou zasunuty v držácích na bočním lemu a jsou
opatřeny kapsami pro dřevěné nástavky a třeny pro zajištění bočnic. Nástavky bočnic tvoří volné
ploché latě, vložené do kapes sloupků. Bočnice jsou nejen sklopné, ale i odnímatelné, stejně jako
plachtové oblouky vyrobené z ocelových, galvanicky pokovených trubek. Dřevěná podlaha je vložena
do příček rámu přívěsu.
Nejvyšší povolená rychlost návěsové soupravy je 100 km.h-1.

Speciální úpravy – příklady různých řešení
Třínápravový velkokapacitní skříňový návěs NL 34.26.24 BOX CAR o maximálním ložném
objemu 90m3 a nejvyšší přípustné hmotnosti 34 000kg (hmotnost nákladu je27 000kg ) je určen pro
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přepravu kusového zboží, příp. pro přepravu konfekce zavěšené na ramínkách (obr.B). Nejvyšší
povolená rychlost návěsové soupravy je 100 km.h-1.
Pro přepravu zboží podléhajícího rychlé zkáze je možno použít i návěs s isotermickou karoserií,
nazývaný EUROFRIGO o nejvyšší přípustné hmotnosti 35 000 kg s isotermickou nástavbou LE
CAPITAIN.

obr. 72 - Návěs Eurofrigo 35, rozměrový náčrtek
Chladírenská skříň ATP FRC K-0,26W má zadní dveře ocelové půlené z ocele ANTICORRO; vnější stěna
polyesterová, vnitřní stěna z materiálu DURALINOX, vnitřní stěny včetně dveří jsou potaženy
laminovanou vrstvou pro přepravu potravin. Podlaha z polyesteru v protiskluzové úpravě se dvěma
místy pro odtok vody. Předepsané teplotní podmínky zajišťuje chladírenský agregát TERMO KING 30
nebo 50 (s vlastním elektromotorem), nebo na přání např. CARRIER MAXIMA WM (rovněž
s vlastním elektromotorem). Rozměry návěsu uvádí náčrtek na obr.72.

Kontejnerové návěsy jsou zpravidla vyráběny ve dvou základních verzích.
Tyto návěsy jsou určeny k přepravě kontejnerů ISO řady „1“, IC, ACX-1 i speciálních kontejnerů
pro sklápění dozadu. Kontejnerové návěsy s pevnou plošinou (nesklápěcí) jsou určeny k přepravě
jednoho kontejneru 40´ISO 1A, 30´ ISO nebo 45´ISO; kontejner 20´ ISO musí být uložen ve středu
návěsu; k umožnění přístupu ke kontejneru uloženému uprostřed návěsu musí být v zadní části rámu
opatřena protiskluzovým plechem. Na návěsy je možno rovněž uložit dva kontejnery 20´ISO IC. Dále
jsou kontejnerové návěsy opatřovány pryžovými nárazníky, jiné jsou pro přepravu nebezpečných věcí
upraveny podle předpisů ADR; pro přepravu návěsu na lodi bývají vybaveny i upevňovací kruhy.
Nejvyšší povolená rychlost kontejnerových návěsových souprav je zpravidla 80 km.h-1.
Pro přepravu lehkých sypkých hmot na udržovaných vozovkách se zpevněným povrchem se užívají
třínápravové velkoobjemové sklápěcí návěsy o maximálním ložném objemu 45 - 50m3 a nejvyšší
přípustné hmotnosti 35 000kg (hmotnost nákladu je27 500kg ). V zadní části korby jsou ložiska
sklápění, otvírání zadního čela je odvozeno od sklápění korby.
Hydraulická soustava sklápění je dvouhadicová o provozním tlaku 16 MPa; lineární hydromotor
určený pro sklápění korby je připevněn k jejímu přednímu čelu.
Elektrické zařízení - v zadním (hliníkovém) nárazníku jsou umístěny zadní skupinové svítilny
s koncovými, brzdovými a směrovými světly, uprostřed nárazníku jsou svítilny k osvětlení tabulky
s registračním číslem, na obou okrajích nárazníku jsou umístěny zadní doplňkové obrysové svítilny.
Na předním lemu jsou umístěny bílá poziční světla, po obou stranách návěsu jsou umístěna boční
obrysová světla oranžové barvy.
Podvalníkové návěsy, stejně jako podvalníkové přívěsy, slouží k přepravě kolových
nebo pásových strojů (stavebních, zemědělských apod.), příp.velkých a těžkých kusových nebo
paletizovaných nákladů a musí splňovat následující požadavky:
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1) snadné nakládání a vykládání, příp. najíždění břemen je zajišťováno pomocí najížděcích
výklopných plošin nebo navijáky tažného vozidla
2) nízká, rovná plošina s koly malého průměru pod plošinou nebo snížená střední část
podvalníku je nutná z důvodů jízdní stability a průjezdné výšky; přepravu kusového
nebo paletizovaného nákladu u některých podvalníkových návěsů, umožňují
profilované bočnice a čela;
3) dobrá průjezdnost i na úzkých vozovkách

Všeobecný popis.
Nosná plošina s podlahou z tvrdého impregnovaného dřeva (o tloušťce min. 50mm) je uložena
co nejníže; výšku plošiny některých podvalníkových návěsů je možno podle potřeby měnit
např.elektrohydraulicky apod.).
Kola s pneumatikami jsou uspořádána tak, aby byla rovnoměrně zatěžována (např. kola v jedné řadě
jsou uložena na společném odpruženém nosiči, který je výkyvný podél vodorovné osy.
Provozní brzdy jsou vzduchotlaké, dvouokruhové s dvouhadicovým připojením k brzdové soustavě
tažného vozidla; podvalníky jsou opatřeny zpravidla ABS, příp.automatickou zátěžovou regulací =
AZR.
Elektrická výbava, osvětlení a signalizace.
Jmenovité napětí elektrické instalace je 24V;dvě sedmipólové zásuvky odpovídají normě ISO.
Koncové skupinové svítilny, kromě koncových, brzdových a směrových světel, musí být opatřeny
koncovými světly do mlhy.
Obvykle dodávanou výstrojí a výbavou bývá :
- klíč na matice kol;
- držák náhradního kola s kolem (na přání zákazníka je možno namontovat druhý držák s dalším
náhradním kolem);
- dva zakládací klíny;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jízda s přípojným vozidlem
Všeobecné zásady :
-

přípojné vozidlo výrazně zvyšuje spotřebu paliva (až o 50%, ale snižuje akcelerační schopnosti
soupravy (oproti jízdě sólo až o 70%);
je nutno počítat s nižší stoupavostí i nižšími rychlostními průměry;
odlišné jsou jízdní vlastnosti soupravy při projíždění zatáček, při sjíždění táhlých klesání a při
brzdění;
musíme počítat s délkou soupravy (někdy více než 22m) při předjíždění i s odlišnou technikou
jízdy při couvání;
jízda s přípojným vozidlem musí být stejně bezpečná jako bez něho.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rozjíždění :
vyšší otáčky motoru;
podle předpisu výrobce vozidla zařadit odpovídající rychlostní stupeň;
delší doba záběru spojky
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jízda v rovině a v kopcích :
-

při řazení dalších rychlostních stupňů jednotlivé stupně vytáčíme víc, než při jízdě sólo;
v kopcích řadíme nižší rychlostní stupně podstatně dříve;
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-

při jízdě se svahu zásadně brzdíme motorem zařazením nižšího rychlostního stupně, příp.
odlehčovací brzdou;
jakékoliv změny směru jízdy provádíme plynulými pohyby volantem, zvláště za zhoršených
provozních podmínek.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Brzdění soupravy :
Při jízdě se soupravou, jejíž přípojné (přípojná) vozidlo je opatřeno vlastní brzdou, vycházíme vždy ze
systému a konstrukčního uspořádání brzdové soustavy.
Přívěs s nájezdovou brzdou se chová poněkud jinak než přívěs nebrzděný nebo přívěs s průběžnou
brzdou. Jeho kola mají sklon k předčasnému blokování, což lze eliminovat např. přerušovaným
brzděním.
Přívěs /návěs/ s průběžnou brzdou ovládanou řidičem je v tomto směru výrazně bezpečnější.
Základní zásady jsou všeobecně známé, nicméně připomenu dvě důležité okolnosti :
nastavení zátěžového regulátoru brzdění přípojného vozidla (není-li automatický);
možnost připojení přípojného vozidla k tažnému vozidlu v závislosti na jejich vybavení ABS.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jízda v zatáčce :
Při průjezdu zatáčkou udržujeme min. o 0,6 až 1,0 m větší odstup od okraje vozovky, jedeme
v PRAVÉ polovině vozovky, PŘIMĚŘENOU rychlostí.
Zatáčku projíždíme plynulým obloukem o větším poloměru. Teprve až při výjezdu ze zatáčky jemně
akcelerujeme. Tento požadavek vyplývá ze skutečnosti, že kola tažného i přípojného vozidla opisují
různé dráhy (trajektorie).
Čím ostřejší zatáčku projíždíte, tím více se tato skutečnost projevuje.
Při projíždění levotočivé zatáčky musí řidič zajet s tažným vozidlem co nejblíže k pravému okraji
vozovky, aby levá zadní kola přívěsu nebo návěsu nepřejela do protisměru (obr. 83a). Opačně tomu
bude při projíždění pravotočivé zatáčky; řidič musí zajet s tažným vozidlem co nejblíže ke středu
vozovky (v ostrých zatáčkách – až do protisměru (!!), aby pravá zadní kola přívěsu nebo návěsu měla
ještě odpovídající prostor na vozovce.

ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY S PŘÍPOJNÝM VOZIDLEM.
Velký počet dopravních nehod jízdních souprav vzniká z neznalosti či nerespektování zásad bezpečné
jízdy tzn. „kvalifikované“ aplikace pravidel provozu vozidel, jež mimo mechaniky jízdy vozidel zahrnují
i psychofyziologické faktory, vliv dopravní cesty, působení povětrnostních podmínek, zkrátka vše, co
nazýváme jízdní taktikou. Mnohé z toho, co je obsahem problematiky bezpečné jízdy, má při jízdě
s jízdní soupravou obzvláštní význam; proto si některé z těchto poznatků znovu připomeneme.

Vliv dopravní cesty, počasí a denní doby.
Z rozboru statistik dopravních nehod vyplývá, že tyto vznikají často na určitých místech. Jsou to
zejména
- zatáčky, rovné úseky, stoupání a klesání pozemní komunikace.
Např. nepřiměřená rychlost v zatáčkách – odstředivá síla působí na přípojné vozidle stejně jako
na vozidlo tažné; plně naložený PŘÍVĚS nebo NÁVĚS je naklápěn vně zatáčky, může proto zvrátit
– strhnout – mimo vozovku i samotné tažné vozidlo. Pozor, zvláště při přepravě kapalin, neboť
i u moderních cisteren s tzv. „peřejníky“ neboli „vlnolamy“ omezujícími přelévání kapalin vlivem
působení odstředivé síly toto nebezpečí hrozí. Nejméně vhodné těžiště mají cisterny s kruhovým
průměrem (proto slouží pro přepravu plynů a jiných látek při vysokém tlaku až 21 bar - 2 100 kPa).
Cisterny s eliptickým průměrem a skříňového tvaru jsou vhodné pro beztlakovou přepravu (benzin,
lehký topný olej, nafta apod.).
Překlápěním je zvláště ohrožen přívěs s točnicovým řízením !
V zatáčce nesmíme při jízdě se soupravou brzdit, neboť by mohlo dojít i k jejímu zalomení.
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- jízda na kluzké vozovce, ve stoupání nebo klesání apod.
I na těchto místech, nejen v důsledku nepřiměřené rychlosti jízdy, ale i nevhodnou technikou jízdy
může dojít ke vzniku nebezpečné situace, která vyústí do havárie jízdní soupravy vlivem jejího
zalomení. Stává se to např. když
řidič použije motorovou brzdu při jízdě se svahu bez použití brzdy zpomalovací (retardéru);
je nevhodně použita motorová brzda na kluzké vozovce (místo retardéru);
je chybně seřízen brzdič či zátěžový regulátor přípojného vozidla;
u starších souprav s jednohadicovým systémem ovládání brzd přívěsu dlouhodobé brzdění
způsobí vyčerpání tlakového vzduchu;
oslabení účinnosti brzd - tzv. „fading“ – přípojného vozidla, při sjíždění táhlých nebo prudkých
svahů;
k prázdnému tažnému vozidlu je připojen naložený přívěs.
-

Specifické příčiny zalomení NÁVĚSOVÉ soupravy :
Příčinou může být mimo jiné krátký rozvor tahače nebo nerovnoměrné rozložení nákladu
na návěsu; návěs se může lámat na jakoukoliv stranu, v rozsahu točnice, v krajním případě
může zdeformovat i kabinu tahače. Nejprve řidič cítí že jej návěs začíná tlačit, posléze je
zalamování soupravy vidět – návěs vyjíždí ze stopy.
Co dělat v této situaci ? Přidáním plynu a stáčením volantu proti smyku přípojného vozidla
se snažíme srovnat soupravu zpět do jedné stopy; je-li přípojné vozidlo opatřeno samostatnou
brzdou, použijeme ji. Moderní tahače používají elektronické prvky reagující na nebezpečné
chování jízdní soupravy (např. Automatický Stabilizační Program VOLVO).

-

Mosty a podjezdy /tunely/.
Nebezpečnými činiteli pro bezpečnou jízdu návěsové či přívěsové soupravy zde budou
zejména
- náhlá změna adheze pneumatik s vozovkou zpravidla v důsledku námrazy na vozovce;
- prudké poryvy větru, nebezpečné zvláště pro jízdní soupravy s velkou boční plochou;
- snížené či zúžené profily podjezdů /tunelů/ s možností různě umístěných
elektrických vedení, konstrukcí nad vozovkou; je nutností bezpodmínečně
respektovat dopravní značení (zákazové dopravní značky – např. při přepravě podle ADR);
- hmotnostní omezení na mostech – zde je důležité správné pochopení dopravních značek
zakazujících vjezd.
OBECNĚ PLATÍ : Před jízdou se seznámíme s možnými omezeními a současnými dopravněprovozními podmínkami, možnými objížďkami apod. abychom předešli nepříjemným
překvapením, která by mohla ohrozit naši bezpečnou jízdu.

-

-

-

Vjezdy a výjezdy z rychlostních komunikací, kde zvýšené nebezpečí představují ostré
zatáčky ( pozor, dlouhý návěs může přesahovat tečně do protisměru i když kola podvozků tažného
i přípojného vozidla budou za středovou čárou !), opačný sklon vozovky, špatný odhad při sjezdu
apod.
Střídání různých povrchů vozovky či její nerovností, při přechodu s asfaltu či betonu
na dlážděnou vozovku, zvláště za zhoršených atmosférických podmínek jsou z hlediska bezpečné
jízdy s přívěsovou nebo návěsovou soupravou vážným nebezpečím
Předjíždění – připomeňme si některé důležité zásady platné pro bezpečné předjíždění jako např.:
- má-li být předjíždění bezpečné, musí být co nejkratší (časem i délkou dráhy);
- sledujeme protisměr i provoz za sebou neboť musíme mít rozhled na úsek silnice, který
představuje dráhu potřebnou k předjetí a jistotu, že nebudeme sami předjíždění.
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Při jízdě se soupravou něco z toho nemůžeme splnit vůbec, něco OBTÍŽNĚ a zbytek musíme
důkladně ROZVÁŽIT.
PŘEDJÍŽDĚNÍ JE MANÉVR, KTERÝ MŮŽE POČKAT !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poučka z oblasti teorie : návěsová souprava dlouhá 16 m bude předjíždět 90ti kilometrovou
rychlostí nákladní automobil s přívěsem; tato jízdní souprava o délce 18 m pojede rychlostí
70 km/hod. Do nám známého vzorce k výpočtu dráhy k bezpečnému předjetí dosadíme:
V1
. ( L1 + L2 + L3)
V1 – V2

V1 = 90, V2 = 70,
L 1 = polovina odstupu před předjetím, L2 = polovina odstupu po předjetí (L1 a L2 = polovina
rychlosti v km převedená na metry),
L3 = součet délek obou souprav = 16 + 18m = 34m) .
Výsledek ?
Dráha potřebná k bezpečnému předjetí = 873 m !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jízda v obci
- s jízdní soupravou je nejsnazší průjezd po hlavních tazích /okruzích/;
- vyhýbáme se těžko průjezdným městským centrům – tam ostatně bývá vyznačen
zákaz vjezdu pro vozidla jízdní soupravy naší hmotnostní kategorie; včas se informujeme,
jaká nová dopravní omezení vstoupila v platnost v dané aglomeraci;
- možnosti vykládky a nakládky, parkování, příp. možnost otáčení v místě dodávky nákladu
apod.;
- máme-li ve vozidle navigaci, sledujeme, zda máme poslední aktualizaci mapových podkladů.

- Odbočování - pří jízdě s jízdní soupravou platí obdobné zásady jako při jízdě s rozměrným
motorovým vozidlem, jako např.:
1) před odbočením včas NADJET, abychom nevjeli kolem na chodník;
2) nástavbou návěsu, přívěsu či nákladem nesmíme poškodit dopravní
značení,
obecně prospěšné zařízení, ničit vegetaci (lámáním větví apod.);
3) u návěsových souprav respektovat závislost poloměru zatáčení na délce
návěsu, příp. možnosti řízení zadních náprav návěsu;
4) pozor při odbočováním vpravo, s ohledem na prostor pro zatáčení
respektovat největší možné natočení návěsu a tahače (možnost poškození
kabiny řidiče);
5) při odbočením s přívěsem je nutno brát v úvahu poloměr zatáčení, délku
soupravy, délku oje přípojného vozidla, technická řešení apod.;
6) musíme VŽDY počítat s nevhodným jednáním druhých řidičů (ale i chodců)
při nadjíždění VPRAVO odbočující soupravy ke STŘEDU vozovky nebo
až do její LEVÉ poloviny.
ZÁVĚR :
Pamatujme, že řízení jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem, návěsem, přívěsem či dvěma
přívěsy je velmi náročná nejen fyzická, ale zejména duševní práce vyžadující vysokou míru
soustředění, zodpovědnosti a naprostou lidskou i profesionální spolehlivost .
Zodpovídáme nejen za přepravovaný náklad, ale za bezpečnost provozu, za bezpečnost naši
a všech ostatních jeho účastníků.
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KAPITOLA 2.
PODMÍNKY PROVOZU VOZIDEL NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
Zákon č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona pozdějších předpisů
(vč. zákona č.193/2003 Sb. a č.226/2006 Sb.)

/VÝBĚR/
Zákon upravuje mimo jiné:
- registraci vozidel a vyřazování vozidel z registru,
- technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich
technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,
- práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,
- kontroly technického stavu vozidel v provozu;
zákon se nevztahuje na vojenská vozidla.
(viz § 1 zákona)
Základní pojmy /výběr/ :
- silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu
na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí;
- zvláštní motorové vozidlo je vozidlo vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních
komunikacích, které může být při splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu
na pozemních komunikacích schváleno;
- přípojné vozidlo je silniční nemotorové vozidlo určené k tažení jiným vozidlem, s nímž je spojeno do
soupravy;
- historickým vozidlem je vozidlo, které je zapsáno v registru historických a sportovních vozidel
- provozovatelem silničního vozidla registrovaného v registru silničních vozidel České republiky se
rozumí fyzická osoba s místem trvalého pobytu nebo s místem povoleného pobytu v České
republice nebo právnická osoba se sídlem v České republice, která
a) vlastním jménem provozuje silniční vozidlo a je současně vlastníkem silničního vozidla,
b) je vlastníkem silničního vozidla oprávněna k provozování silničního vozidla.
- nové vozidlo je nově vyrobené vozidlo, které dosud nebylo žádným způsobem provozováno v české
republice ani v jiném státě, ani nebylo používáno ke zkušebním či předváděcím účelům;
- prohlášení ES o shodě (dále jen „ES prohlášení o shodě“) je dokument, který vystavuje výrobce
vozidla v postavení držitele osvědčení o homologaci typu ES.
(viz § 2 zákona)

Druhy a kategorie silničních vozidel - vysvětleny již dříve v kapitole č. 1.
Registrace silničních vozidel.
Každý, kdo hodlá provozovat na území České republiky silniční motorové nebo přípojné vozidlo, je
povinen toto vozidlo přihlásit k registraci na předepsaném tiskopisu u příslušného obecního úřadu
obce s rozšířenou působností; to neplatí pro žadatele, jejichž pobyt na území České republiky netrvá
déle jak 185 dnů v příslušném kalendářním roce. Součástí evidence silničních motorových vozidel je
evidence paměťových kontrolních karet vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného
předpisu ES 1a) záznamovým zařízením.
Do registru vozidel lze zapsat silniční motorové nebo přípojné vozidlo,
jehož technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích byla schválena,
- je-li sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu takového vozidla,
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Dále se mimo jiné do registru silničních motorových vozidel rovněž
- vydání paměťové karty vozidla, pokud je silniční motorové vozidlo vybaveno podle přímo
použitelného předpisu ES 1a) záznamovým zařízením;
- stát poslední registrace a registrační značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
není-li státem poslední registrace Česká republika;
- odejmutí o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technického
průkazu silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla vydaného jiným členským státem
Evropské unie.
Pro zvláštní vozidla nepodléhající registraci vozidel vydá výrobce technické osvědčení zvláštního
vozidla.
Pro zvláštní vozidla registrovaná v registru silničních vozidel vydá výrobce technický průkaz
zvláštního vozidla.
-------------------------------------------------------a

1 ) – Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Doklady potřebné při registraci vozidla.
K přihlášce silničního motorového nebo přípojného vozidla žadatel předloží:
- technický průkaz silničního motorového nebo přípojného vozidla;
- doklad o technické prohlídce, jestliže bylo silniční motorové nebo přípojné vozidlo již
provozováno;
- souhlas vlastníka k zaregistrování na jiného provozovatele;
- protokol o evidenční kontrole silničního motorového nebo přípojného vozidla, nejedná-li se
o nové vozidlo;
- doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla;
- doklad o zástavním právu váznoucím na silničním motorovém nebo přípojném vozidle
(pokud bylo zřízeno),
- doklad o povolení k pobytu nebo o udělení azylu na území České republiky, pokud není
provozovatel silničního motorového nebo přípojného vozidla státním občanem České republiky;
- u silničních motorových vozidel, která jsou vybavena podle přímo použitelného předpisu ES 1a)
záznamovým zařízením též žádost o vydání paměťové karty vozidla;
- osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický průkaz
silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o silniční
motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené z jiného členského státu Evropské
unie, které bylo v tomto členském státě Evropské unie provozováno.
(bližší viz § 6 zákona)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností při registraci silničního vozidla
- přidělí silničnímu motorovému nebo přípojnému vozidlu registrační značku a vydá tabulku
s přidělenou registrační značkou; pokud silniční vozidlo podléhá měření emisí, při prvním
přidělení tabulky opatří obecní úřad obce s rozšířenou působností registrační značku
nálepkou, na níž vyznačí termín příští technické prohlídky a měření emisí;
- zapíše do technického průkazu silničního motorového nebo přípojného vozidla údaje
o vlastníkovi silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a registrační značku;
- vydá žadateli osvědčení o registraci silničního motorového nebo přípojného vozidla;
- odejme osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technický
průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán, jedná-li se o
vozidlo registrované v jiném členském státě Evropské unie, a předá je ministerstvu.
Žadatel uhradí při registraci silničního vozidla obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností správní
poplatek podle zákona č.368/1992 Sb.,ve znění pozdějších předpisů.
(bližší viz § 7 zákona)
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§ 7a
(1) Pokud s přihláškou o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které je
vybaveno podle přímo použitelného předpisu ES 1a) záznamovým zařízením, byla podána žádost
o vydání paměťové karty vozidla, obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě této
žádosti, zda jsou splněny podmínky pro vydání paměťové karty vozidla žadateli, a pokud nezjistí
skutečnosti, které jsou v rozporu s podmínkami pro vydání paměťové karty vozidla, vydá žadateli do
15 pracovních dnů, ode dne doručení žádosti paměťovou kartu vozidla. Jde-li o silniční motorové
vozidlo, které je vybaveno podle přímo použitelného předpisu ES 1a) záznamovým zařízením až po
jeho registraci, vydá žadateli paměťovou kartu vozidla do 15 pracovních dnů, ode dne doručení
žádosti o její vydání.
(2) Vydání paměťové karty vozidla se považuje za vydání osvědčení podle části čtvrté správního řádu
6a).
(3) Vzor paměťové karty vozidla stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem ES 1a) prováděcí
právní předpis.
--------------------------------------------------------------------------------------6a) - § 154 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Změna údajů v registru silničních vozidel.
Vlastník registrovaného silničního vozidla, zástavní věřitel případně další osoby, jichž se zápis
v registru týká, jsou povinny do 10 pracovních dnů od vzniku skutečnosti, která zakládá změnu
zapisovaného údaje požádat o provedení předmětné změny.
K žádosti se v případech, kdy předmětem změny údajů je výměna podstatné části mechanismu nebo
konstrukce vozidla, dále přikládá doklad o nabytí této části a protokol o technické prohlídce
provedené po výměně této podstatné části.
K žádosti musí být přiloženy následující doklady:
- technický průkaz silničního motorového nebo přípojného vozidla;
- osvědčení o registraci silničního motorového nebo přípojného vozidla;
- rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o schválené technické způsobilosti po
provedené změně, v případě změny podstatných částí mechanismu nebo konstrukce vozidla
provedené formou individuální přestavby;
- ostatní doklady osvědčující změnu zapisovaných údajů.
Vlastník silničního motorového vozidla, kterému byla vydána paměťová karta vozidla, a další osoby,
jichž se záznam v registru vozidel týká, jsou povinni písemně ohlásit obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností změny údajů v ní zapisovaných do 10 pracovních dnů od vzniku těchto změn.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá vlastníku silničního motorového vozidla náhradní
paměťovou kartu vozidla do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o ohlášení změny údaje.
Vlastník silničního motorového vozidla a další osoby, jichž se záznam v registru vozidel týká, jsou
povinni u vozidla, které bylo vybaveno záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu ES
1a) až po registraci tohoto vozidla podle § 7, požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností o
vydání paměťové karty vozidla do 10 pracovních dnů od vybavení vozidla tímto záznamovým
zařízením.
(bližší viz § 11 a § 12 zákona)

Trvalé a dočasné vyřazení silničního vozidla z registru silničních vozidel.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností ROZHODNE o vyřazení silničního motorového nebo
přípojného vozidla z registru z těchto důvodů:
a) silniční motorové nebo přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití;
b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se registrovaného vozidla a nebyla-li ve
lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebyla uzavřena nová pojistná
smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (netýká se vozidel dočasně vyřazených
z registrace;
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c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem
zařízení ke sběru autovraků podle zvláštního právního předpisu.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností trvale vyřadí vozidlo z registru vozidel na žádost jeho
vlastníka. Tuto skutečnost vyznačí v technickém průkazu vozidla a v registru silničních vozidel. Se
žádostí o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel předloží vlastník motorového vozidla
potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení ke sběru autovraků podle
zvláštního právního předpisu 6a) a odevzdá tabulky s přidělenou registrační značkou a paměťovou
kartu řidiče, pokud byla vydána. Jedná-li se o žádost o trvalé vyřazení vozidla z důvodu jeho zániku, je
vlastník motorového a přípojného vozidla doložit způsob jeho zániku.
Vlastník silničního motorového vozidla a přípojného vozidla je povinen nejpozději do 7 dnů od
nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla
anebo od podání žádosti k takovému vyřazení, odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, tabulku
s přidělenou registrační značkou a předložit technická průkaz silničního motorového a přípojného
vozidla k vyznačení záznamu o zrušení technické způsobilosti silničního motorového a přípojného
vozidla, vyznačení neplatnosti technického průkazu silničního motorového a přípojného vozidla
a k vyznačení záznamu o trvalém vyřazení silničního motorového a přípojného vozidla z registru.
Doklad o likvidaci motorového vozidla a přípojného vozidla vydaný oprávněnou osobou členského
státu ES pro účely rozhodování obecního úřadu obce s rozšířenou působností o trvalém vyřazení
motorového vozidla a přípojného vozidla z registru motorových vozidel platí i na území ČR.
Dočasné vyřazení silničního motorového a přípojného vozidla je možné; spolu se žádostí
musí vlastník silničního vozidla:
- odevzdat osvědčení o registraci (dříve OTP),
- tabulku s registrační značkou (dříve SPZ),
- předložit technický průkaz silničního motorového vozidla a přípojného vozidla k vyznačení
záznamu o jeho dočasném vyřazení z provozu na pozemních komunikacích.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností na žádost vlastníka silničního vozidla ukončí režim
dočasného vyřazení motorového nebo přípojného vozidla z registru silničních vozidel; k žádosti je
vlastník vozidla povinen předložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních
komunikacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností pak vlastníkovi vozidla vrátí osvědčení
o registraci vozidla a tabulku s přidělenou registrační značkou a tyto skutečnosti vyznačí v technickém
průkazu a v registru silničních vozidel.
(bližší viz § 13 a § 14 zákona)

Vydávání paměťových servisních karet
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ověří na základě žádosti metrologického střediska
autorizovaného k ověřování záznamového zařízení podle zvláštního právního předpisu 6b), zda jsou
splněny podmínky pro vydání paměťové servisní karty pro údržbu, seřizování a opravu záznamových
zařízení podle přímo použitelného předpisu ES 1a), a pokud nezjistí skutečnosti, které jsou v rozporu
s podmínkami pro vydání paměťové servisní karty, vydá ji do 15 pracovních dnů od doručení žádosti.
(2) Vydání paměťové servisní karty se považuje za vydání osvědčení podle části čtvrté správního řádu.
(3) Paměťová servisní karta platí 1 rok ode dne vydání.
(4) Držitel paměťové servisní karty je povinen nahlásit změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu
paměťové servisní karty do 10 pracovních dnů od vzniku těchto skutečností obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností. obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá do 5 pracovních dnů od
doručení oznámení uvedených skutečností náhradní paměťovou servisní kartu.
(5) Jestliže držitel paměťové servisní karty pozbyl oprávnění k výkonu autorizované činnosti podle
zvláštního právního předpisu 6b), je povinen ji odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne právní moci
rozhodnutí o pozbytí autorizace na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.
(6) Vzor paměťové servisní karty stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem ES 1a) prováděcí
právní předpis.
(§ 14a zákona)
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6b) - § 16 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.

TECHNICKÁ ZPŮSOBILOST JEDNOTLIVĚ DOVEZENÉHO SILNČNÍHO VOZIDLA.
1) Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje obecní úřad obce
s rozšířenou působností na základě písemné žádosti. Příslušným je obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož správním obvodu má žadatel pobyt nebo sídlo.
2) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla musí
obsahovat:
a) - obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li žadatelem právnická osoba;
- jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele;
- jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, je-li žadatelem fyzická
osoba;
b) druh a kategorii a výrobce silničního vozidla, značku /obchodní název stanovený výrobcem/, typ
a obchodní označení vozidla;
c) účel, pro který má být silniční vozidlo používáno.
3) Žádost o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které již bylo
provozováno v jiném státě, musí být doložena těmito doklady:
a) osvědčením o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla a technickým
průkazem silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl vydán;
b) protokolem o evidenční kontrole.
4) U vozidel dovezených z jiného než členského státu EU musí být žádost dále doložena těmito
doklady:
a) dokladem o celním o celním odbavení vozidla 8a);
b) - technickým protokolem vydaným zkušební stanicí, jedná-li se o vozidlo kategorie M1, M2
nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových plynech podle normy EURO 2 jednotlivě
dovezené z jiného než členského státu EU, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula
ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo
- jedná-li se o vozidlo kategorie L, O1, O2 T nebo S jednotlivě dovezené z jiného než
členského státu EU, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení
jednotné celní deklarace doba delší než 8 let,
- a nebo jedná-li se o vozidlo ostatních kategorií jednotlivě dovezené z jiného než členského
státu EU, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní
deklarace doba delší než 5 let.,
5) Pro doložení žádosti doklady o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního
vozidla, které nebylo dosud registrováno a je nově vyrobeno, platí bod 3 a 4 přiměřeně.
(§ 34 zákona)

------------------------------------------------------------------------8a) – Zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

§ 35 /výběr/
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností schválí technickou způsobilost jednotlivě dovezeného
silničního vozidla, které již bylo provozováno v jiném státě, jestliže pro vozidlo bylo prokázáno
udělení o homologaci typu ES, nebo bylo prokázáno schválení technické způsobilosti typu vozidla
vydaného jiným členským státem EU podle předpisů platných v jiném členském státě EU za
podmínky, že vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňovaly
v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském státě EU technické
požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době v ČR a určené
v prováděcím právním předpise.
(2) Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidla, u něhož JE prokázáno udělení osvědčení o
schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného jiným členským státem EU podle předpisů
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platných v tomto státě, pokud toto vozidlo, jeho systémy, konstrukční části nebo samostatné
technické celky nesplňovaly v době schvalování technické způsobilosti typu vozidla v jiném členském
státě EU technické požadavky pro schvalování technické způsobilosti typu vozidla platné v téže době
v ČR a určené prováděcím právním předpisu, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o
schválení technické způsobilosti vozidla na základě technického protokolu vydaného zkušební
stanicí.Zkušební stanice vydá technický protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené
právním předpisem nebo mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána, a které byla platné pro danou
kategorii vozidla v ČR v době výroby vozidla.
(3) Jedná-li se o jednotlivě dovezené silniční vozidla, u něhož NENÍ prokázáno udělení osvědčení
o homologaci typu ES, nebo osvědčení o schválení technické způsobilosti typu vozidla vydaného
jiným členským státem EU podle předpisů platných v tomto státě, obecní úřad obce s rozšířenou
působností rozhodne o schválení technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná
a) o silniční motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo jednotlivě dovezené ze státu, který není
členským státem EU, kategorie M1, M2 nebo N1 splňující emisní limity ve výfukových
plynech podle normy EURU 2, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni
b) vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo kategorie L, O1, O2,
T nebo S, od jehož první registrace v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní
deklarace doba delší než 8 let, a nebo o vozidlo ostatních kategorií, od jehož první registrace
v jiném státě neuplynula ke dni vystavení jednotné celní deklarace doba delší než 5 let, nebo
c) o člena diplomatické mise,
na základě technického protokolu vydaného zkušební stanicí. Zkušební stanice vydá technický
protokol, splňuje-li vozidlo technické požadavky stanovené právním předpisem nebo mezinárodní
smlouvou, kterou je ČR vázána, a které byla platné pro danou kategorii vozidla v ČR v době výroby
vozidla.
(4) Pro schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla, které nebylo
doposud registrováno a je nově vyrobeno, platí odstavce 1 až 3 přiměřeně.
(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne
doručení písemné žádosti doložené předepsanými doklady.
(6) V případě kladného rozhodnutí o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného
silničního vozidla vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technický průkaz silničního vozidla,
jedná-li se o silniční vozidlo, které podléhá registraci. U silničních vozidel, která nepodléhají registraci,
vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností technické osvědčení silničního vozidla.

SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU.
Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky
způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona.
Provozovatel silničního vozidla je povinen udržovat vozidlo v řádném technickém stavu podle
pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem.
Technický stav silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích je oprávněna
v rámci dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích kontrolovat
Policie České republiky
(§ 36 zákona)

Silniční vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud
- pro závady v technickém stavu bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích,
- poškozuje životní prostředí nad míru stanovenou prováděcím právním předpisem,
- provozovatel vozidla neprokáže jeho technickou způsobilost k provozu na pozemních
komunikacích způsobem stanoveným tímto zákonem,
- byly na vozidle provedeny neschválené změny anebo zásahy do identifikátorů vozidla
(například VIN)
(§ 37 zákona).
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Provozovatel silničního motorového nebo přípojného vozidla nesmí provozovat
na pozemních komunikacích vozidlo,
- které je technicky nezpůsobilé k provozu,
- které není zaregistrováno v registru silničních vozidel České republiky nebo v registru
silničních vozidel jiného státu,
- které není opatřeno registrační značkou nebo registrační značkou jiného státu,
- k němuž není sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla,
- které nemá platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí
technické kontroly,
- které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel.
Při jízdě do zahraničí musí provozovatel na silničním motorovém vozidle umístit mezinárodní
rozlišovací značku České republiky - CZ.
Provozovatel silničního vozidla je POVINEN na svůj náklad přistavit silniční vozidlo k pravidelné
technické prohlídce a silniční motorové vozidla i k pravidelnému měření emisí
ve lhůtách stanovených tímto zákonem.
( § 38 a § 39 zákona)

PRAVIDELNÉ TECHNICKÉ PROHLÍDKY.
Provozovatel silničního vozidla přistaví k technické prohlídce
a) osobní automobil, nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500kg,
motocykl, přípojné vozidlo, jeho přípustná hmotnost nepřevyšuje 3 500kg, kromě
nebrzděného přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg, nejpozději ve lhůtě
4 let po prvním zápisu silničního vozidla do registru silničních vozidel (dále jen
"zaregistrování silničního vozidla") a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 2 let,
b) nákladní automobil, jehož přípustná hmotnost převyšuje 3 500kg, speciální automobil,
autobus, silniční vozidlo s právem přednosti v jízdě, cvičné silniční vozidlo autoškoly,
vozidlo taxislužby, vozidlo půjčovny automobilů určené k nájmu, kromě nebrzděného
přívěsu, jehož přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg, přípojné vozidlo, jehož přípustná
hmotnost převyšuje 3 500kg, nejpozději ve lhůtě jednoho roku po zaregistrování silničního
vozidla a potom pravidelně nejpozději v jednoročních lhůtách,
c) nebrzděný přívěs, jeho přípustná hmotnost nepřevyšuje 750kg, motocykl, jehož zdvihový
objem pístového spalovacího motoru pohonu silničního vozidla nepřevyšuje 50cm3
nebo jehož nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 50 km.h-1, s výjimkou motocyklu
opatřeného šlapadly, nejpozději ve lhůtě 6 let po zaregistrování silničního vozidla a potom
pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.
Provozovatel dovezeného silničního vozidla, které bylo registrováno v zahraničí, přistaví silniční
vozidlo k technické prohlídce před registrací silničního vozidla v České republice a potom pravidelně
ve výše uvedených lhůtách podle druhu silničních vozidel, s výjimkou silničního vozidla uvedeného
pod písm. a), které přistaví provozovatel silničního vozidla po první technické prohlídce pravidelně
nejpozději ve lhůtách 2 let
( § 40 zákona)

Lhůta pro přistavení silničního vozidla k pravidelné technické prohlídce a k pravidelnému měření
emisí se počítá ode dne zaregistrování silničního vozidla u příslušného obecního úřadu obce
s rozšířenou působností a potom vždy ode dne provedení pravidelné technické prohlídky zapsané
v technickém průkazu silničního motorového vozidla a pravidelného měření emisí zapsaného
v osvědčení o měření emisí, nebo ode dne zákonem stanovené povinnosti přistavit vozidlo
k pravidelné technické prohlídce a pravidelnému měření emisí.
(§ 42 zákona)
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Hodnocení a vyznačování měření emisí.
Stanice měření emisí při měření emisí silničního motorového vozidla hodnotí, zda části silničního
motorového vozidla, motoru a příslušenství, ovlivňující tvorbu škodlivých emisí, jsou úplné,
nepoškozené, funkční a bez zjevných vad a zda hodnoty parametrů a vlastností emisního chování
silničního vozidla po provedeném měření emisí a i po případném seřízení a odstraněním zjištěných
závad nepřekračují limity stanovené prováděcím právním předpisem.
O provedeném měření emisí vyhotoví stanice měření emisí protokol o měření emisí silničního
motorového vozidla a předá jej provozovateli vozidla.
Stanice měření emisí v případě kladného výsledku měření emisí vystaví provozovateli silničního
motorového vozidla osvědčení o měření emisí, vyznačí v něm kladný výsledek měření emisí a na
zadní tabulku registrační značky umístí kontrolní nálepku s vyznačením měsíce a roku příštího měření
emisí.
Osvědčení o měření emisí je PŘÍLOHOU technického průkazu silničního vozidla, které obsahuje
- identifikační údaje o silničním motorovém vozidle a jeho motoru (jen v případě změny!!),
- hodnoty základního seřízení a limity parametrů emisního chování motoru,
- datum příštího měření emisí.
Jestli-že hodnota parametrů a vlastností emisního chování silničního motorového vozidla
po provedeném měření emisí překračují limity stanovené výrobcem a prováděcím právním
předpisem, je silniční motorové vozidlo technicky nezpůsobilé k dalšímu provozu na pozemních
komunikacích (viz § 37). Stanice měření emisí odstraní kontrolní nálepku z tabulky registrační značky
silničního vozidla.
( § 45 zákona)

Kdy se předkládá osvědčení o měření emisí - musíme ho mít při jízdě s vozidlem vždy u
sebe ?
ODPOVĚĎ "NE!" nám k tomu dává § 46 zákona:
Provozovatel silničního motorového vozidla je povinen předložit osvědčení o měření emisí
a) stanici měření emisí při pravidelném měření emisí,
b) stanici technické kontroly před pravidelnou technickou prohlídkou silničního motorového
vozidla.
Řidič silničního motorového vozidla je oprávněn být přítomen při měření emisí ve stanici měření
emisí.

TECHNICKÁ PROHLÍDKA.
Technickou prohlídkou silničního vozidla se rozumí kontrola technického stavu, činnosti ústrojí
a zařízení silničního vozidla.
Kontrolou technického stavu silničního vozidla se rozumí kontrola
a) brzdové soustavy,
b) řízení,
c) náprav, kol, pneumatik, pérování, hřídelů, kloubů,
d) podvozku a karoserie,
e) světelných zařízení a světelné signalizace,
f) ostatního ústrojí a zařízení, zejména elektrického zařízení a vedení, rychloměru a tachografu,
palivové soustavy, těsnosti motoru a převodovky, spojky, řazení rychlostních stupňů, vytápěn
a větracího systému, spojovacího zařízení, výfukové soustavy, odrušení, hluku,
g) předepsané a zvláštní výbavy.
Při zahájení technické prohlídky musí být u silničního motorového vozidla předložen protokol
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o měření emisí s kladným výsledkem a na zadní tabulce registrační značky musí být umístěna
kontrolní nálepka s vyznačením doby platnosti provedeného měření.
Řidič silničního motorového vozidla je oprávněn být přítomen technické prohlídce ve stanici
technické kontroly.
(další viz § 47 zákona)

HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI SILNIČNÍHO
MOTOROVÉHO VOZIDLA K PROVOZU A VYZNAČENÍ VÝSLEDKU TECHNICKÉ
PROHLÍDKY.
(§ 48, §§ 50 - 53 zákona)
Stanice technické kontroly při technické prohlídce silničního vozidla zjišťuje, zda technický stav a
činnost ústrojí a částí vozidla je bez závad nebo má závady porovnáním skutečného technického
stavu vozidla s podmínkami stanovenými pro technický stav vozidla tímto zákonem a prováděcím
právním předpisem.
Stanice technické kontroly NESMÍ při pravidelné technické prohlídce seřizovat a opravovat silniční
vozidlo s výjimkou jednoduchého seřízení světlometů, pokud to umožňuje stav přístupnost
seřizovacích prvků.
O provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla vyhotoví stanice technické kontroly
protokol o technické prohlídce, předá jej provozovateli vozidla výsledek technické prohlídky vozidla
oznámí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Kdy je silniční vozidlo technicky způsobilé k provozu?
Silniční vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, pokud technickou
prohlídkou silničního vozidla, jeho ústrojí a částí nebyly zjištěny ŽÁDNÉ ZÁVADY, nebo jen LEHKÉ
ZÁVADY.
Stanice technické kontroly vyznačí zápisem do technického průkazu vozidla den, měsíc a rok
provedení pravidelné technické prohlídky silničního vozidla. Na zadní tabulku registrační značky
silničního vozidla umístí stanice technické kontroly kontrolní nálepku o kontrole technické
způsobilosti silničního vozidla a vyznačením měsíce a roku příští pravidelné technické prohlídky
silničního vozidla.
Vzor kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a kontrolní nálepky měření emisí a způsob
jejich umístění na tabulku s registrační značkou stanoví prováděcí právní předpis.

Co když je zjištěna vážná, nikoliv nebezpeční závada?
Zjistí-li se technickou prohlídkou silničního vozidla VÁŽNÁ ZÁVADA, je vozidlo technicky způsobilé
pouze na dobu 30 dnů ode dne vyznačení zápisu výsledku technické prohlídky silničního vozidla v
technickém průkazu vozidla.
Provozovatel silničního vozidla je povinen v této lhůtě přistavit silniční vozidlo s odstraněnou vážnou
závadou té stanici technické kontroly, která zjistila tuto vážnou závadu k provedení prohlídky
způsobu odstranění vážné závady.
Další postup stanice technické kontroly je obdobný, jako v případě, je-li zjištěno silniční vozidlo bez
závad, či se zjištěnou lehkou závadou (vyznačení zápisu do technického průkazu, umístění kontrolní
nálepky apod.).
POZOR, pokud provozovatel silničního vozidla nepřistaví vozidlo k opakované technické
prohlídce v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dnů), nebo bude-li při prohlídce způsobu odstranění
vážné závady zjištěna tato závada opakovaně, je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu (§ 37) a
NESMÍ být v provozu POUŽÍVÁNO!
Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad jeho ODTAŽENÍ ze stanice technické kontroly.
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NEBEZPEČNÁ ZÁVADA .
Pokud je technickou prohlídkou zjištěna NEBEZPEČNÁ závada, je vozidlo TECHNICKY NEZPŮSOBILÉ k
provozu a NESMÍ být používáno v provozu.
Provozovatel je povinen zajistit na vlastní náklad
a) odtažení vozidla ze stanice technické kontroly,
b) odstranění nebezpečné závady,
c) přistavení vozidla k opakované technické prohlídce.
Stanice technické kontroly při zjištění nebezpečné závady odstraní kontrolní nálepku o technické
způsobilosti silničního vozidla ze zadní tabulky registrační značky a provede zápis o výsledku
technické prohlídky silničního vozidla v technickém průkazu vozidla.
Pokud provozovatel silničního vozidla přistaví silniční vozidlo s odstraněnou nebezpečnou závadou
stanici technické kontroly, která zjistila tuto nebezpečnou závadu do 30 kalendářních dnů od jejího
zjištění, provede tato stanice technické kontroly POUZE kontrolu ODSTRANĚNÍ této nebezpečné
závady.

PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA.
Přestavbou silničního vozidla je změna nebo úprava podstatných částí mechanismu nebo konstrukce
provozovaného vozidla.
Za změnu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla se považují
- změna druhu pohonu, vestavění jiného typu motoru;
- změna karoserie, pérování vozidla a kol způsobující změnu povoleného zatížení;
- změna druhu karoserie nebo nástavby, pro které se mění účel a způsob použití silničního
vozidla;
- změna kategorie vozidla.
Přestavbu vozidla výměnou karoserie lze povolit jen v rámci jedné typové řady vozidla.
(bližší viz § 73 zákona)

VÝBAVA A NÁHRADNÍ DÍLY.
VÝBAVOU

vozidla jsou věci, které jsou určeny
- k zajištění provozu, údržby a opravám vozidla nebo
- k ochraně a zajištění přepravovaných osob nebo nákladu před újmou na zdraví, poškozením
nebo před nepříznivými vlivy různého charakteru nebo
- pro zvýšení komfortu jízdy a příjem nebo předávání informací z vozidla;
Jsou to například:
- náhradní kolo,
- nářadí,
- výstražný trojúhelník,
- prostředky pro upevnění nákladu,
- lékárnička,
- jednotka úpravy vzduchu,
- radiový přijímač.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZOR, neplést toto s povinnou výbavou vozidla (včetně tzv.“oděvního doplňku“) podle § 32 !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁHRADNÍM dílem jsou věci, které jsou určeny k nahrazení původního samostatného celku nebo
konstrukční části vozidla. Náhradní díl, na který se vztahuje homologace typu, musí splňovat
požadavky stanovené předpisovou základnou.
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Výbava, která je určena prováděcím právním předpisem, musí mít schválenou technickou
způsobilost.
(§ 75 a § 76 zákona)

POHONNÉ HMOTY, PROVOZNÍ HMOTY A MAZIVA.
POHONNOU HMOTOU motorového vozidla se rozumí
- motorový benzin,
- motorová nafta,
- zkapalnělé ropné plyny,
- biopalivo,
- směsné palivo,
- stlačený a zkapalněný zemní plyn.
PROVOZNÍ HMOTOU motorového vozidla se rozumí zejména
- kapalina do brzdového systému vozidla,
- kapalina do chladícího systému pro chlazení motoru motorového vozidla.
MAZIVEM
Jsou jimi mazací oleje a mazací tuky pro zajištění technické způsobilosti motorového vozidla
k provozu.

(bližší viz § 77 zákona)
Technické prohlídky zvláštních vozidel
Provozovatel zemědělského nebo lesnického traktoru a jejich přípojného vozidla přistaví
k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději ve lhůtě 4 let po jeho prvním zaregistrování v
registru silničních vozidel a potom pravidelně nejpozději ve lhůtách 4 let.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zákon stanovil povinnost provozovatelům všech silničních motorových vozidel nejpozději
do 30.6.2004 uvést údaje v registru do souladu s novými požadavky stanovenými zákonem.
Dodatečné registraci nepodléhají pracovní stroje samojízdné (kat. „S“), mopedy kategorie L1
a LA a motokola kategorie LM; tato vozidla se zaregistrují pouze na vlastní žádost držitele. Vozidla
nepodléhající registraci nemusí mít registrační značku, platné osvědčení o technické způsobilosti
a nemusí být k němu sjednáno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Podle zákona č.361/2000 Sb. již není třeba pro provoz motorových vozíků a malotraktorů na
pozemních komunikacích zvláštního povolení DI Policie ČR, podle zákona č.56/2001 Sb., lze tato
zvláštní vozidla provozovat jen tehdy, mají-li schválenou technickou způsobilost a provozovatel toto
prokáže platným technickým osvědčením.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------

STÁTNÍ SPRÁVA A STÁTNÍ DOZOR / výběr z § 80 zákona/
(1) Státní správu a státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
vykonávají podle tohoto zákona a v rozsahu jím vymezeném, podle mezinárodních smluv, jimiž je
Česká republika vázána, ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností
a Česká obchodní inspekce.
(2) Ministerstvo - mimo jiné
- vede centrální registr silničních vozidel a registr silničních vozidel členů diplomatické mise;
- rozhoduje o udělení, změnách a odnětí technické způsobilosti typu silničního vozidla, systému
vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a výbavy
silničního vozidla;
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-

-

-

vydává registrační průkaz historického vozidla a vydává zvláštní registrační značku historického
vozidla;
schvaluje technickou způsobilost výbavy silničních vozidel;
vede registr STK, SME, provedených technických prohlídek, technických kontrol silničních
vozidel , evidenčních kontrol silničních vozidel, měření emisí a zpracovává technické výstupy;
zajišťuje v návaznosti na přímo použitelný předpis ES 4a) výrobu a na základě požadavků
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností i distribuci paměťových karet vozidla a paměťových
servisních karet;
vede centrální seznam autorizovaných metrologických středisek oprávněných k této činnosti
podle zvláštního právního předpisu 6b);
vede centrální seznam paměťových servisních karet;
vede centrální seznam paměťových karet vozidla;
oznamuje příslušnému orgánu jiného členského státu EU odejmutí osvědčení o registraci
a technického průkazu silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, které bylo ke dni
podání žádosti o registraci zapsáno v registru jiného členského státu EU;
vrací příslušnému orgánu jiného členského státu EU na jeho žádost odňaté osvědčení o registraci
a technického průkazu silničního motorového vozidla, nebo přípojného vozidla, které bylo ke dni
podání žádosti o registraci zapsáno v registru tohoto jiného členského státu EU.

Krajský úřad
a) rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice technické kontroly;
b) vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
- vede registr silničních vozidel;
- rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných
v registru;
- přiděluje silničním vozidlům registrační značku a přiděluje tabulku s registrační značkou;
- vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení
silničního vozidla;
- provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického
průkazu vozidla;
- rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu;
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla;
- schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla;
- provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla;
- rozhoduje o udělení a odnětí oprávnění k provozování stanice měření emisí;
- vydává osvědčení k provozování stanice technické kontroly a stanice měření emisí;
- objednává u ministerstva paměťové vozidla a paměťové servisní karty;
- vydává a odebírá paměťovou servisní kartu;
- předává ministerstvu údaje o seznamu paměťových karet vozidel vedených v registru silničních
vozidel;
- vydává a odebírá paměťovou kartu vozidla;
- předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových karet vozidel;
- předává ministerstvu údaje pro vedení centrálního seznamu paměťových servisních karet;
- odnímá při registraci osvědčení o registraci silničního motorového vozidla nebo přípojného
vozidla a technický průkaz silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, pokud byl
vydán, jedná-li se o vozidlo registrované v jiném členském státě EU a předává je ministerstvu.
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SPRÁVNÍ DELIKTY / výběr z § 83 zákona / - přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
- v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 (tohoto zákona) nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo nebo
přípojné vozidlo, které hodlá provozovat na území České republiky;
/ pokuta do 50 000 Kč – policie nebo Celní správa blokově do 5 000 Kč/
-

jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 7 odst. 2
(tohoto zákona) neumístí na vozidlo tabulku s registrační značkou;
/ pokuta do 50 000 Kč – policie nebo Celní správa blokově do 5 000 Kč /

-

jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla provozuje vozidlo,,
které je podle § 37 technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích;
/ pokuta do 50 000 Kč – policie nebo Celní správa blokově do 5 000 Kč/
jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 38
odst. 1 písm. f) provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru
silničních vozidel;
/ pokuta do 5 000 000 Kč !!/

-

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
/ výběr z § 83a zákona /
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
- jako provozovatel vozidla vybaveného záznamovým zařízením podle přímo použitelného
předpisu ES 1a) nebo jako držitel paměťové servisní karty poškodí nebo pozmění údaje v tomto
záznamovém zařízení;
/ pokuta do 500 000 Kč /
- v rozporu s § 6 odst. 1 a 2 (tohoto zákona) nepřihlásí k registraci silniční motorové vozidlo nebo
přípojné vozidlo, které hodlá provozovat na území České republiky;
/ pokuta do 50 000 Kč /
- jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 7 odst. 2
(tohoto zákona) neumístí na vozidlo tabulku s registrační značkou;
/ pokuta do 50 000 Kč /
- jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla, které je podle § 37
technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích;
/ pokuta do 50 000 Kč /
- jako držitel paměťové servisní karty nenahlásí změny údajů, poškození, odcizení nebo ztrátu
paměťové servisní karty podle § 14a odst. 4
/ pokuta do 500 000 Kč /
- jako držitel paměťové servisní karty neodevzdá tuto kartu podle § 14a odst. 5;
/pokuta do500 000 Kč /
- jako provozovatel silničního motorového vozidla nebo přípojného vozidla v rozporu s § 38 odst. 1
písm. f) provozuje vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji v registru silničních
vozidel;
/ pokuta do 5 000 000 Kč !!/

§ 84 /výběr ze společných ustanovení/
Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Pokuta uložené obecním úřadem obce s rozšířenou
působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností a pokuty uložené krajským úřadem jsou
příjmem kraje. Pokuty uložené ministerstvem pokuty uložené v blokovém řízení jsou příjmem
státního rozpočtu.
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Prováděcí právní předpisy k zákonu.

Vyhláška MDS č.341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů (např. vyhl.č.182/2011) /soubor vybraných pasáží/
Základní pojmy (výběr)
písm. g) identifikační číslo vozidla ("číslo VIN") = určitý počet znaků, čísel a písmen, jež jsou
specifické pro dané vozidlo;
písm. i) technický předpis = předpis EHK a směrnice EHS/ES stanovené v předpisové základně;
písm. k) největší povolená hmotnost = hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu na
pozemní komunikaci;
písm. l) největší technicky přípustná hmotnost na nápravu = hmotnost odpovídající největšímu
technicky přípustnému statickému svislému zatížení, kterým působí náprava vozidla
na povrch vozovky;
písm.m) největší technicky přípustná hmotnost vozidla = největší hmotnost vozidla daná jeho
konstrukcí a hmotností nákladu podle údajů výrobce vozidla;
písm.n) největší technicky přípustná hmotnost naložené jízdní soupravy = maximální hodnota
součtů hmotností naloženého motorového vozidla a naloženého taženého přípojného
vozidla daná konstrukcí motorového vozidla nebo hodnota stanovená výrobcem;
písm.o) okamžitá hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy = hmotnost zjištěná v daném okamžiku při
jejich provozu na pozemních komunikacích;
písm. p) provozní hmotnost vozidla = hmotnost nenaloženého vozidla s karosérií a se spojovacím
zařízením (jen u tažných vozidel) v pohotovostním stavu nebo hmotnost podvozku s
kabinou, pokud výrobce nemontuje karosérii nebo spojovací zařízení;
písm. r) vozidlo v pohotovostním stavu = vozidlo s náplní chladící kapaliny, oleje, 90% paliva,
100% ostatních náplní, nářadí, náhradního kola a řidiče (75 kg); u vozidel
kategorie L se hmotnost řidiče nepřičítá.
(Bližší – viz § 1vyhlášky)

Výrobní štítky, výrobní čísla a homologační čísla - (výběr)
Vozidla kategorie M, N, O a L musí být opatřena povinnými štítky podle technických předpisů (např.
směrnice 76/114/EHS nebo 93/34/EHS nebo číslo schválení technické způsobilosti v ČR.
Dále se na rámu nebo na karosérii vozidla vyznačuje číslo VIN. Údaje na štítcích se vyznačují zřetelně
a nesmazatelně, štítek nesmí být snadno odstranitelný.
(Bližší - viz § 10 vyhlášky)

Označení některých údajů na vozidle
(výběr)
Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, O1, S a jednonápravové traktory s přívěsy musí mít na zádi
karosérie a pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině vyznačenu nejvyšší povolenou
rychlost zaokrouhlehou
a) na nejbližší celé číslo u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 35 km.h-1,
b) na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti u ostatních vozidel.
Průměr označení je 200 mm (u přípojných vozidel kategorie O1, O2, vozidel kategorie S
a jednonápravových traktorů s přívěsem 150 mm) a musí být vyrobeno z retroreflexního materiálu.
Označení musí být čitelné a při provozu nesmí být zakryto.
Vozidla (s výjimkou dvoukolových a jejich přípojných vozidel nebo s postranním vozíkem, vozidel
kategorií O1, O2, OT1 a T) musí mít na vhodném místě vozidla vyznačen předepsaný tlak v
pneumatikách.
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U vozidel se vznětovým motorem kategorií M, N a T musí být na štítku hodnota korigovaného
součinitele absorpce.
Homologační předpisy a směrnice ES, které tvoří předpisovou základnu pro vozidla kategorií M, N,
a O, jsou uvedeny v příloze č. 5, pro vozidla kategorie L v příloze č.6 této vyhlášky.
(Bližší - viz § 11 vyhlášky)

Technické požadavky na spojitelnost vozidel do jízdních souprav a jejich
provoz
Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s konstrukční
rychlostí do 40 km.h-1 nejvýše 2,5nasobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.
Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u souprav s konstrukční
rychlostí vyšší než 40 km.h-1 nejvýše 1,5násobku okamžité hmotnosti tažného vozidla.
Okamžitá hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní soupravy
stanovené při schválení technické způsobilosti tažného vozidla.
Prostřední vozidlo soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou má poslední
vozidlo soupravy.
Nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž
provozní hmotnost je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při
schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.
Pro spojování vozidel do jízdních souprav platí
a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší
povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je
uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla;
b) okamžitá hmotnost přípojného vozidla kategorie O2 nesmí být větší než největší povolená
hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v
technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že největší povolená
hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší přípustná hmotnost tažného vozidla
u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5 násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel
kategorií M1G a N1G;
Okamžitá hmotnost přívěsů kategorií O3 a O4 v jízdní soupravě nesmí být větší než největší povolená
hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém
průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla;
Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí
být větší než 50% provozní hmotnosti tažného motorového vozidla.
Největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí
být větší než provozní hmotnost tažného motorového vozidla.
Pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií O1 a O2 nestanoví
jinak, nesmí být největší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí používány k přepravě
osob.
Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled
vnějšími zpětnými zrcátky, musí být opatřeno tažné vozidlo doplňkovými zpětnými zrcátky s větším
vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.
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Zapojení vozidel do jízdních souprav (s výjimkou tažení vozidel kategorií O1 a O2 s nájezdovou
brzdou) s ohledem na ABS je možné v těchto kombinacích:
a) tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS,
b) tažné vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS,
c) tažné vozidlo bez ABS A přípojné vozidlo s ABS za podmínky, že tažné vozidlo je
vybaveno zařízením umožňujícím napájet a kontrolovat bezchybnou funkci ABS
přípojného vozidla.
(Bližší – viz § 14 vyhlášky)

Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a
jejich rozdělení na nápravy - viz přeprava nákladů; důkladné zpracování
v titulu společnosti Systemconsult VM 1 – Přeprava nákladů a mezinárodní
předpisy související s touto dopravou obsahuje i § 15 odst. 11 vč. ČSN EN
12 195 – 1 až 4.

Světelná zařízení vozidel
(výběr)
Na vozidlech kategorie M, N, O, L, T, OT nebo S se mohou užívat jen takové světelné zdroje a zařízení
(i co do počtu), která jsou pro daný druh vozidla předepsána nebo povolena.
Všechna světelná zařízení použitá na vozidlech musí splňovat podmínky stanovené technickými
předpisy jež jsou uvedeny v příloze č.1 až 5 této vyhlášky.
Světelná zařízení, které je možno dodatečně montovat na vozidlo:
- označení vozidel taxislužby,
- označení vozidel autoškoly,
- vozidel hromadné veřejné dopravy (prosvětlené směrové a číselné tabule),
- sanitních vozidel (povoleno je označení "ambulance"),
- vozidel policie (dopředu i dozadu svítící nápis "STOP", "POLICIE STOP", „POZOR KOLONA “
nebo „STOP KOLONA „).
Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani
stanovenou geometrickou viditelnost ostatních schválených světelných zařízení.
Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek,
odrazných fólií, obrysového značení vozidel, desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel příp.
pomalých vozidel.
Následující světelná zařízení (vyzařující světlo bílé barvy) není přípustné užívat za obvyklého silničního
provozu - jsou to:
- osvětlení ložné plochy vozidla a spojovacího zařízení pro přípojná vozidla;
- světlo na zádi tahačů k osvětlení návěsů při zapojení vozidel do souprav;
- světlo k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní ;komunikace
- hledací nebo pracovní světlomet.
Činnost těchto světelných zařízení musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím
sdělovačem žluté barvy.
(Bližší – viz § 18 vyhlášky)

Kola, pneumatiky a protiskluzové hroty
(výběr)
Pneumatiky musí být pro každý typ vozidla použity tak, aby jejich konstrukce, provedení, rozměry a
huštění odpovídaly podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla (povoleným
zatížením připadajícím na nápravy) a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti (rychlostní kategorie
pneumatik musí shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla).
111

Další podmínky užívání pneumatik jsou obsahem kapitoly o konstrukci, údržbě a ošetřování vozidel
příp. v § 21 vyhlášky.
Vyznačení obrysů vozidel a jejich souprav (výběr) - viz přeprava nákladů;
důkladné zpracování v titulu společnosti Systemconsult VM 1 – Přeprava
nákladů a mezinárodní předpisy související s touto dopravou.

Zvláštní výstražná světelná a zvuková zařízení
(výběr)
Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha
vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud to je možné, na nejvyšším místě karosérie
nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla
nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny.
Zvláštní výstražná světelné zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy jedno bylo přímo viditelné
z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1m nad vozovkou, vzdáleného 20m od tohoto světelného
zdroje.
Zvláštními výstražnými světelnými zařízeními se světlem oranžové barvy jsou vybavována
- motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotnosti přesahují míru stanovenou
touto vyhláškou;
- motorová a přípojná vozidla, která svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené touto
vyhláškou; /Platí, pokud toto stanoví ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností při
schvalování technické způsobilosti, příp. orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní k
komunikace podle zvláštního právního předpisu (zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve
znění pozdějších předpisů)/.

-

pracovní stroje a speciální automobily vykonávající práci za jízdy nebo při stojícím vozidle na
vozovce nebo krajnici.

Na vozidla smí být montována výstražná světelná zařízení (modré i oranžové barvy) schváleného typu
(provedení); totéž platí i pro montáž zvláštního zvukového výstražného znamení.
(Bližší – viz § 24 vyhlášky)

Povinná výbava motorových a přípojných vozidel
(výběr)
Pro vozidla kategorie M a N se požaduje VŽDY tato výbava:
1)náhradní elektrické pojistky, pokud jsou v elektrické instalaci používány, po jedné od každého
užitého druhu;
2)po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu
užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, s výjimkou zvláštního
světelného výstražného zařízení,
3)příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu
nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části
vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem
stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,
4)klíč na matice (šrouby) kol;
5)náhradní kolo;
Povinnost podle bodu 3) a 4) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle bodu 5) se
nevztahuje na
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a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující
nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel
kategorií M1 a N1 s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky
pro bezmontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí, nebo musí být
uzavřena smlouva s asistenční službou zajišťující tento servis po dobu celých 24 hodin denně
na celém území ČR NEPLATÍ pro vozidla M1 a N1!! Všechna nově vyrobená vozidla náhradní
kolo mít nemusí, ale výrobce (např. na objednávku) jim může vozidlo vybavit; to platí i pro
modelové typy vozidel, která jsou již v provozu a shodují se s nově vyráběnými vozy (bez
rezervy). Rozhodující je předpis výrobce vozidla!! Platí pro vozidla kategorií M1 a N1 uvedená
do provozu před 15.9.2009.
b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou
provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého
provozovatele.
Pro vozidla kategorie T neplatí ustanovení bodu 5), pro vozidla kategorie SS neplatí ustanovení bodu
3), 4) a 5); pro jednonápravové traktory s přívěsem ustanovení bodu 1) až 5) neplatí.
Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a OT1 a požárních přívěsů musí mít náhradní
kolo s ráfkem a pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že
síla při snímání kola z držáku neb o vkládání do držáku nepřesáhne 490 N.
Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. Jízdní souprava tahače s
návěsem může v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola mít jedno společné
náhradní kolo.
Motocykly a motorové tříkolky musí mít v povinné minimální výbavě jednu náhradní pojistku,

LÉKÁRNIČKA
Vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci musí být každé motorové
vozidlo s výjimkou mopedu, motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem, motorového vozíku a
jízdního kola s pomocným motorkem.
Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra s charakteristickým označením. Lékárnička
musí být ve vozidle uložena v suchém, čistém a snadno přístupném prostoru tak aby na ni nemohlo
dopadat přímé sluneční světlo (záření).
Provozovatel vozidla je povinen lékárničku udržovat v řádném stavu, přičemž doba
upotřebitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je omezena (vybavení jednotlivých druhů
lékárniček stanoví příloha č.7 vyhlášky - bližší viz kapitola ZP)

VÝSTRAŽNÝ TROJÚHELNÍK
Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s
výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních
adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1m vybavena přenosným
výstražným trojúhelníkem homologovaným podle předpisu EHK č.27.

REFLEXNÍ VESTA (§ 32 odst. 11)
Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem
s označením z retroreflexního materiálu(ČSN 471) podle jiného právního předpisu (§3
vyhlášky č. 30/2000 Sb. – zde se jedná o šle nebo vestu !!, ukažte ale v Rakousku, Německu
nebo na Slovensku oranžové „kšandy“ a uvidíte jak to dopadne – „kšandy nejsou
tzv.“Warnveste“!) . Vesta tedy patří mezi POVINNOU výbavu.
HASICÍ PŘÍSTROJE
Autobus s max. počtem 22 míst k přepravě osob (mimo řidiče) - jeden nebo několik hasicích
přístrojů s minimální hasící schopností 21 A nebo 113 B;
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ostatní autobusy - jeden nebo několik hasicích přístrojů s minimální hasící schopností 43 A nebo 183
B;
sanitní vozidlo - hasící přístroj s minimální hasící schopností 34 B;
vozidla taxislužby - hasicí přístroj podle zvláštního právního předpisu.
Hasicí přístroj se ve vozidle umísťuje do úchytu pro umístění ve svislém nebo vodorovném
směru na dobře viditelném a snadno přístupném místě; jeden přístroj se instaluje v bezprostřední
blízkosti řidiče vozidla.

Technické požadavky na doplňková zařízení a vybavení vozidla
(výběr)
Volný konec antény, která je delší než 1,40m a v provozu by přesahovala půdorysný průmět vozidla
(s výjimkou) výsuvných antén), se připevňuje k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný
obrys vozidla.
Nosiče zavazadel, reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby apod. dodatečně
montovaná na vozidlo musí být spolehlivě přichycena k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys
vozidla (s výjimkou zádi vozidla) a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany (vnější části vč.
připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5mm. Nosiče zavazadel musí umožňovat
spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Nosiče zavazadel, lyží příp. jízdních kol z hlediska
vnějších výčnělků musí splňovat technické požadavky stanovené homologačním předpisem EHK č.26.
Na zasklené plochy vozidel lze připevňovat mimo vztažné plochy výhledu pouze průhledné barevné
fólie, vč. perforovaných, které při výhledu z vozidla nemění ani nepohlcují barvu předmětů,
návěstních světel a světelných signálů a splňují technické požadavky stanovené v předpisové
základně (předpis EHK č.43) a jsou schválené podle přílohy č.15 vyhlášky.
V zorném poli řidiče nesmí být umístěny žádné předměty (např. okrasné a upomínkové), které by
omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skle
vozidla (např. dálniční známka). Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen
schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo
vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem homologovaného nebo schváleného typu.
Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení
určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou.
Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná a musí být schváleného typu; tyče
musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena
červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 200X200 mm.
Nejméně jedním zakládacím klínem musí být vybavena
- silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,5t;
- přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg.
Nejméně dvěma zakládacími klíny musí být vybavena
- silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami;
- jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg;
- návěsy.
Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit,
přičemž musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.
Ochranná přílba řidiče a spolujezdce vozidel kategorie L a její hledí musí splňovat technické
požadavky a musí být homologovány podle předpisu EHK č.22; připouští se použití hledí se sníženou
propustností světla. Za ochrannou přilbu se považuje též bezpečnostní kabina nebo ochranný
bezpečnostní rám vozidel kategorie L, které jsou vybaveny zádržnými systémy.
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Závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích
Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, nesmí být
vozidlo (s výjimkou nouzového dojetí) užito v provozu na pozemních komunikacích.
Těmito jsou vždy závady v osvětlení vozidla:
- nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo na straně přivrácené ke středu
vozovky,
- nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,
- způsobují-li světlomety oslnění,
- jsou-li dodatečně namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopředu nepřerušovaně světlem
jiné barvy než bílé, kromě předních svítilen do mlhy žluté barvy a dozadu nepřerušovaně svítící
světlem jiné barvy než červené,
- jsou-li chybně zapojeny svítilny nebo propojeny svítilny tažného vozidla a přípojného vozidla.
Závady v zasklení vozidla:
- prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20mm,
- zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75% nebo zatemnění
předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70%.
Závady na výfukovém potrubí:
- netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí,
- zjevný zásah do výfukového potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.
Závady mající vliv na znečišťováni životního prostředí:
- zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.
Závady na pneumatikách:
- je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6mm u vozidel všech
kategorií a u mopedů 1mm,
- obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny,
ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,
- jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.
Další závady jsou:
- zjevné překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo zjevné překročení největších
povolených rozměrů vozidla nebo jízdní soupravy;
- zjevné porušení požadavků na vzájemné zapojení vozidel do jízdních souprav,

Závady, které nepřipouštějí ani tzv. „NOUZOVÉ DOJETÍ !!
-

závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují nebo by mohly znemožnit účinně zastavit
vozidlo (např. prasklé brzdové hadice),
- hrubé závady na řídícím ústrojí (např. zjevné deformace a nadměrné vůle).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA MDS č.302/2001 Sb.
Měření emisí - § 5 (výběr)
Kontrolní nálepka prokazuje, že vozidlo bylo podrobeno měření emisí s vyhovujícím výsledkem;
umísťuje se na zadní tabulku registrační značky vozidla a je na ní perforací vyznačen měsíc a rok
dalšího měření.

Technické prohlídky - § 8 (výběr)
a) pravidelná technická prohlídka - ve lhůtách stanovených zákonem, provádí se v plném rozsahu
vč. evidenční kontroly vozidla (známku vylepí STK);
b) opakovaná technická prohlídka - následuje po pravidelné v případě zjištění vážné závady
(stupně B) nebo nebezpečné závady (stupně C); je-li provedena do 30 dnů = omezená, více jak 30
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c)

d)
e)
f)
g)

dnů = v plném rozsahu (!) (známku vylepí STK); tento pojem se vztahuje i na technické prohlídky
v písm. c), d) a g)!!
technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla - u vozidla, jehož technická
způsobilost nebyla dosud schválena a dosud nebylo registrováno v ČR (známku vylepí registrační
orgán !);
technická prohlídka ADR - vozidlo určené k přepravě nebezpečných věcí musí odpovídat příloze B
Dohody ADR, provádí vybrané STK;
evidenční kontrola - součást každé pravidelné technické prohlídky = kontrola souladu provedení
vozidla s údaji uvedenými v technickém průkaze vozidla a v osvědčení o registraci vozidla;
technická prohlídka na žádost zákazníka - technická prohlídka provedená v plném nebo
částečném rozsahu podle požadavků zákazníka (NEPŘIDĚLUJE se kontrolní nálepka);
technická prohlídka před registrací vozidla – vozidlo sice bylo již schváleno, ale dosud nebylo
registrováno na území ČR.

§ 9 (výběr)
Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK:
a) technický průkaz vozidla,
b) osvědčení o registraci vozidla,
c) osvědčení o měření emisí,
d) protokol o měření emisí.
Při opakované technické prohlídce se předloží též protokol o předchozí technické prohlídce vozidla.

§ 13 (výběr)
Kladný výsledek technické prohlídky se vyznačí nalepením kontrolní známky (červené barvy) na zadní
tabulku registrační značky vozidla; na známce se perforací vyznačí měsíc a rok příští technické
prohlídky.

§ 28 (výběr)
Technickou prohlídku traktoru a jeho přípojného vozidla je možno provést i mimo kontrolní linku STK;
pro jízdní zkoušku účinku brzd traktoru a jeho přípojného vozidla - dostatečně dlouhá a široká
pozemní komunikace nebo prostranství umožňující bezpečné otočení s rovným, čistým neklouzavým
povrchem (asfalt, asfaltobeton, cementobeton), bez výmolů nebo jiného povrchového poškození.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYHLÁŠKA MDS č.243/2001 Sb.,o registraci vozidel,ve znění pozdějších
předpisů /vyhlášky č.291/2004 Sb. a č.334/2006 Sb./ (informační přehled)
Tato vyhláška stanoví mimo jiné vzor technického průkazu silničního motorového vozidla a
přípojného vozidla, vzor technického průkazu zvláštního motorového vozidla a dále vzor osvědčení o
registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla a vzor osvědčení o registraci zvláštního
motorového vozidla. Vzory těchto dokladů a údaje, které se do nich zapisují, jsou v souladu se
směrnicí o registračních dokumentech č.1999/37 ES.
Dále formu, druh a obsah a provedení registrační značky, druhy registračních značek a způsob jejich
vydávání.

Nakládání s tabulkami registračních značek.
Vlastník a provozovatel vozidla musí udržovat tabulku registrační značky v řádném stavu tak, aby
byla na vozidle v provozu na pozemních komunikacích zachována její čitelnost. Tabulku není
dovoleno deformovat jinak než podle místa, na kterém je umístěna. Úpravou nesmí být změněna její
čitelnost.
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Tabulka registrační značky, s výjimkou registrační značky pro mopedy, musí být v čistém stavu za
nesnížené viditelnosti čitelná na vzdálenost nejméně 40m. Vlastník a provozovatel vozidla je povinen
chránit tabulku registrační značky proti zneužití. Dbá na to, aby tabulka s registračním číslem nebyla
umístěna na vozidle, na které nebyla přidělena.
Tabulku registrační značky umístí vlastník nebo provozovatel vozidla do místa určeného
k umístění tabulky registrační značky způsobem, aby nedošlo k její ztrátě při provozu na pozemních
komunikacích.
Tabulku registrační značky musí být umístěna na silničním motorovém vozidle, s výjimkou vozidel
kategorií „ L“, vpředu a vzadu, zpravidla uprostřed vozidla, není-li schváleno její umístění vlevo.
Vozidla kategorie „ L “ (mopedy, motocykly a motorové tříkolky) jsou vybaveny pouze jednou
tabulkou, která je umístěna na vozidle vzadu uprostřed. Vpředu na vozidle nesmí být spodní hrana
tabulky registrační značky níže než 200mm a vzadu 300mm nad vozovkou. Horní hrana nesmí být
výše než 1 200mm; pokud je v technickém průkaze napsáno umístění vyšší, tak nejvýše 2 000mm.
Na traktoru nebo samojízdném pracovním stroji může být nejvýše 4 000mm.
Víme odkud přijeli ?
Krajské kódy registračních značek
Hlavní město Praha ………………………….. A
Středočeský kraj ………………………………. S
Ústecký kraj …………………………………….. U
Liberecký kraj ………………………………….. L
Karlovarský kraj ………………………………. K
Královéhradecký kraj …………………………H
Pardubický kraj …………………………………E
Plzeňský kraj …………………………………….P
Jihočeský kraj …………………………………..C
kraj Vysočina …………………………………….J
Jihomoravský kraj ……………………………..B
Olomoucký kraj …………………………………M
Moravskoslezský kraj ………………………… T
Zlínský kraj ……………………………………… Z

Rozlišovací značka
Rozlišovací značka České republiky je elipsovitého tvaru o rozměrech min.175 x 115mm, výška
znaků "CZ" je min. 80mm (bílý podklad a černá písmena).Na značce NESMÍ být žádné nápisy nebo
rušivá vyobrazení snižující její čitelnost. Touto značkou musí být vozidla vybavena při jízdách mimo
území členských států EU, na území členských států EU v případě že tabulka s registračním číslem
nemá modrý pruh s označením CZ. Vyhláška připouští možnost použití schválené podložky pro
obdélníkové tabulky rozměru 520x110 mm (s krajským kódem), která je v horní části vlevo
opatřena znakem EU s vyznačením rozlišovací značky ČR.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

POZNÁMKA:
Schválená podložka pod tabulku registrační značky (s krajským kódem) je opatřena na levé
straně znakem EU s vyznačením rozlišovací značky České republiky. Tento znak musí být PEVNOU
součástí podložky, jeho rozměry, barevné a reflexní vlastnosti musí být jako na tabulce s registrační
značkou (např. modrý obdélník min.98x49mm, výška písmen min.20mm, síla čáry 4mm apod.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zvláštní část kapitoly 2:
Provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních
komunikacích (vyhláška 82/2012 Sb., ze 6.března 2012 – platí od 31.března 2012 !!
„vyhláška o technických silničních kontrolách“).
Tato vyhláškou, provádějící § 6a zákona č. 361/2000 Sb., zpracovává příslušné předpisy EU (poslední
je Směrnice Komise 2010/47/EU z 5. 7. 2010 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel
provozovaných ve Společenství) a upravuje

1. způsob provádění „technických silničních kontrol“ za účelem zjištění skutečného stavu
vozidla nebo jízdní soupravy, vždy za přítomnosti řidiče.
Provádí se formou
a) vizuálního posouzení celkového stavu údržby vozidla;
b) kontroly ORV nebo obdobného dokladu nebo ověření výsledku poslední
pravidelné technické kontroly, kterou vozidlo prošlo nebo poslední technické
silniční kontroly;
c) jednotlivých kontrolních úkonů v rozsahu odpovídajícímu celkovému stavu podle
písm. a) a na základě dokladů podle písm. b).
Tyto kontrolní úkony se provádějí a hodnotí podle vyhlášky MDS č.302/2001Sb., o
technických prohlídkách a měření emisí, ne však kontrola brzd a emisí, která se provádí
podle přílohy č. 1 této vyhlášky (tedy č. 88/2012 Sb.). Kontrolní úkon prováděný
metodou vizuální kontroly = prohlédnutí kontrolovaných položek, příp. fyzické
prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku
kontroly bez použití technických zařízení.
Nekontrolují se položky, které byly v posledních třech měsících kontrolovány na STK
nebo v rámci technické silniční kontroly nejedná-li se o zřejmou závadu.
POZOR, není-li na místě prováděné technické silniční kontroly k dispozici potřebné
zvláštní zařízení, a kontrolující policista nebo celník má důvodné pochybnosti ohledně
technického stavu vozidla, uplatní se § 6a zákona, a to povinnost zajet s vozidlem na
STK, která, včetně objížděk tam a zpět není vzdálená více jak 8 km. Na této STK se
provedou POUZE kontrolní úkony v rozsahu, v jakém má policista nebo celník důvodné
pochybnosti o technickém stavu vozidla.

2.) Způsob stanovení nákladů
Náklady na provedení technické silniční kontroly uskutečněné podle bodu 1.,
písm. a) a b), a pokud u písm. c) byly provedeny POUZE VIZUÁLNĚ činí
 u vozidel k přepravě osob s více než 8 místy kromě místa řidiče a
 u vozidel o nejvyšší přípustné hmotnosti více jak 3 500kg ……. 1 000 Kč;
 u ostatních vozidel ………………………………………………………………..
500 Kč.

3.) Náležitosti dokladu o výsledku technické silniční kontroly
Vzor dokladu o výsledku technické silniční kontroly (příloha č.2 této vyhlášky) je
uveden dále.
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KAPITOLA 3.
PROVOZOVÁNÍ SILNIČNÍ DOPRAVY.
Zákon č.1/2001 Sb., úplné znění zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze
změn provedených zákonem č.38/1995 Sb., zákonem č.304/1997 Sb., zákonem č.132/2000
Sb. a zákonem č.150/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Tento zákon upravuje podmínky provozování silniční dopravy silničními motorovými vozidly (dále jen
„vozidly“), práva a povinnosti právnických a fyzických osob spojené s provozováním dopravy a
pravomoc a působnost orgánů státní správy v této oblasti.
Jedná se o silniční dopravu, která je
- předmětem podnikání (doprava pro cizí potřeby),;
- provozovaná podnikatelem pro zajištění jeho podnikatelské činnosti (doprava pro vlastní
potřeby);
- provozována motorovými vozidly - nikoliv např. potahovými vozidly, i když provozování koňské
dopravy někdy MŮŽE nést znaky tzv. volné živnosti.
Zákon se nevztahuje na provozování silniční dopravy pro soukromé potřeby fyzické osoby provozovatele vozidla, členů jeho domácnosti a jiných osob, POKUD NENÍ PROVÁDĚNA ZA ÚPLATU.
Základní pojmy - (výběr z § 2)
Dopravce je fyzická nebo právnická osoba provozující silniční dopravu; tuzemský dopravce
provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby na základě koncese, nebo pro vlastní potřeby , zajišťujíc
tak svoji podnikatelskou činnost na základě živnostenského nebo jiného oprávnění. Podnikatel
v silniční dopravě provozuje silniční dopravu pro cizí potřeby.
Silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob (linková osobní doprava,
kyvadlová doprava, příležitostná osobní doprava, taxislužba), zvířat a věcí (nákladní doprava) vozidly,
jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně
přístupných účelových komunikacích a volném terénu.
Silniční doprava pro vlastní potřeby je doprava, kterou se zajišťuje podnikatelská činnost, k níž
je osoba provozující silniční dopravu oprávněna podle zvláštních právních předpisů (zákon
č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů) a při níž nedochází ke
vzniku závazkového vztahu, jehož předmětem je přeprava osob, zvířat nebo věcí.
Silniční doprava pro cizí potřeby je doprava, při níž vzniká mezi provozovatelem silniční
dopravy a osobou, jejíž přepravní služba se uspokojuje, závazkový vztah, jehož předmětem je
přeprava osob, zvířat a věcí. (Jedná se o tzv. "podnikání v silniční dopravě" /pozn.autora)
Vnitrostátní silniční doprava je doprava, kdy výchozí místo, cílové místo a celá dopravní cesta
leží na území jednoho státu. Rovněž se jedná o dopravu, kdy výchozí a cílové místo leží na území
jednoho členského státu EU, jiného smluvního státu Dohody o EHP nebo Švýcarské federace, ale část
jízdy se uskuteční na území jiného členského státu, pokud na jeho území není umístěna zastávka pro
nástup a výstup cestujících nebo nedojde k nakládce nebo vykládce zvířat nebo věcí.
Mezinárodní silniční doprava je doprava, při níž místo výchozí a místo cílové leží na území dvou
různých států, nebo doprava, při níž místo výchozí a cílové sice leží na území téhož státu, ale část jízdy
se uskuteční na území jiného státu.
Linková osobní doprava je pravidelné poskytování přepravních služeb na určené trasy dopravní
cesty, při kterém cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách. Linkovou osobní
dopravu lze provozovat formou veřejné linkové dopravy nebo formou zvláštní linkové dopravy a to
jak vnitrostátní nebo mezinárodní. Přitom se rozumí
- veřejnou linkovou dopravou doprava, při které jsou přepravní služby nabízeny podle
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předem vyhlášených podmínek a jsou poskytovány k uspokojování přepravních potřeb;
pokud je doprava uskutečňována pro potřeby města a jeho příměstských oblastí, jedná se
o městskou autobusovou dopravu,
- zvláštní linkovou dopravou doprava určených vybraných skupin cestujících s vyloučením
ostatních osob.
Mezinárodní kyvadlová doprava je osobní doprava, kterou jsou předem vytvořené skupiny
cestujících přepravovány více jízdami tam a zpět ze stejné výchozí oblasti do stejné cílové oblasti.
Tyto skupiny cestujících, které byly přepraveny do cílové oblasti, budou při pozdější jízdě přepraveny
zpět do výchozí oblasti. První jízda zpět a poslední jízda tam v řadě kyvadlových jízd musí být
uskutečněna bez cestujících, zavazadel nebo věcí.
Taxislužba je veřejná silniční doprava, kterou se zajišťuje přeprava osob a jejich zavazadel
osobními vozidly s obsaditelností nejvýše devíti osob včetně řidiče; přepravní služby taxislužby se
nabízejí a objednávky k přepravě se přijímají prostřednictvím řidiče
na stanovištích taxislužby, na veřejně přístupných pozemních komunikacích a jiných veřejných
prostranstvích nebo prostřednictvím dispečinku taxislužby.
Příležitostná osobní silniční doprava je neveřejná osobní doprava, která není linkovou osobní
dopravou podle odstavce 6, mezinárodní kyvadlovou dopravou podle odstavce 7 a ani taxislužbou
podle odstavce 8. Přijímání zakázek u tohoto druhu dopravy
je možné výhradně cestou objednávky přepravní služby předem (písemně, telefonicky, faxem,
elektronicky) v sídle nebo provozovně právnické osoby, v místě trvalého bydliště nebo
v místě podnikání u fyzické osoby.
Náhradní autobusová doprava je veřejná linková doprava provozovaná namísto dočasně
přerušené drážní doprava na dráze celostátní, regionální, tramvajové, trolejbusové nebo na dráze
speciální.
Linka je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávkou a
ostatními zastávkami; spoj je dopravní spojení v rámci linky, které je časově a místně určené jízdním
řádem.
Velkým vozidlem je vozidlo/jízdní souprava k určené k přepravě zvířat nebo věcí o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5t nebo vozidlo pro přepravu více jak 9 osob včetně řidiče.
Malým vozidlem je vozidlo/jízdní souprava k určené k přepravě zvířat nebo věcí o největší
povolené hmotnosti nepřesahující 3,5t nebo vozidlo pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Dopravními úřady podle tohoto zákona jsou krajské úřady. Pro městskou autobusovou dopravu je
dopravním úřadem Magistrát hlavního města Prahy, magistráty statutárních měst
a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Totéž platí i pro taxislužbu.
Povinnosti tuzemského dopravce
/ Výběr z § 3 /
Tuzemský dopravce je povinen
- provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena SPZ ČR a které je zapsáno v registru
silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu (zákona č.56/2001 Sb.
-

zajistit, aby řidiči dodržovali ustanovení platných předpisů týkající se doby řízení, bezpečnostních
přestávek a doby odpočinku ( např. N EP a R(ES) č. 561/2006, Nařízení Rady EHS č. 3821/85 a č.
2135/98 - bližší viz kapitola „Předpisy BOZP“ této učebnice);

-

zajistit, aby práci řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů z povolání
a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel provozu na pozemních komunikacích a k řízení
motorových vozidel zdravotně způsobilá;

- tuzemský dopravce provozující silniční dopravu osob, zvířat a věcí je povinen zajistit, aby řidič
řádně vedl
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 záznam o době řízení vozidla a bezpečnostních přestávkách a době odpočinku podle
přímo použitelného předpisu EU;
 uchovat tento záznam a doklad o nákladu po dobu 1 roku.
Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, jeho
náležitostí a období, po které je tyto potřeba uchovávat, stanoví prováděcí právní předpis (např.
§ 1a vyhl. č.478/2000 Sb.

Dále podle § 3 odst. 4 písm. c) rovněž i doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu
Podmínky pro provozování silniční dopravy /výběr z §4/
Provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby lze jen na základě koncese, nestanoví-li tento zákon
jinak .
§5
Dopravní úřad vydává stanovisko k podané žádosti o koncesi, ve kterém uvede, zda souhlasí
s udělením koncese. K žádosti o koncesi pro tzv. „malá vozidla“ (tj. do 3,5t) vydá dopravní úřad vždy
souhlasné stanovisko.
Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly /výběr z § 6/
K udělení této koncese musí být splněno následující:
- usazení,
- dobrá pověst,
- finanční a odborná způsobilost.
Koncesi nelze udělit osobě, která je oprávněná k provozování silniční dopravy velkými vozidly v jiném
členském státě než v ČR.
§ 7 - Dobrá pověst
Dobrou pověst má osoba, která je bezúhonná podle živnostenského zákona, pokud tuto neztratila
podle § 35a.
Finanční způsobilost /výběr § 8/
Prokazuje se všemi způsoby podle přímo použitelného předpisu EU (N EP a R(ES) č.1071/2009.
Žadatel, který povede účetnictví = zahajovací rozvaha (nebo zjednodušená rozvaha);
Žadatel, který povede daňovou evidenci = zahajovací přehled obchodního majetku.
Finanční způsobilost se prokazuje na každý kalendářní rok nejpozději do 31.7. tohoto roku; na základě
žádosti lze lhůtu prodloužit do 31. srpna.
Odborná způsobilost /výběr z § 8a/
Odbornou způsobilost k provozování dopravy velkými vozidly prokazuje podnikatel osvědčením
o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě
úspěšně složené zkoušky z předmětů a za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem EU;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly,
jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5t zvlášť, a rovněž zvlášť pro dopravu více jak 9 osob.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přechodné ustanovení:
Podnikatelé a odpovědní zástupci, kteří před platností tohoto zákona nahradili zkoušku odborné
způsobilosti dokladem o absolvování státní nebo maturitní zkoušky vydá dopravní úřad na žádost do
30 dnů osvědčení odborné způsobilosti podle tohoto zákona; není-li žádost podána nejpozději do 2 lez
odborná způsobilost uplynutím této lhůty zaniká !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zkouška je neveřejná, písemná v českém jazyce, skládá se z testu s 60 otázkami tak aby obsahoval
otázky z každého oboru uvedeného v příloze I, bodě I nařízení EP a R (ES) č. 1071/2009 (každý obor
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10 otázek po 2 bodech )a případové studie (bližší § 8 a § 9 vyhlášky č. 269/2012 Sb.); zkoušku lze
opakovat (bližší § 10 téže vyhlášky.
Otázky a vzorová zadání případových studií pro zkoušku stanoví MD a zveřejní je ve věstníku dopravy.
§ 8b Odpovědný zástupce
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat živnost prostřednictvím
odpovědného zástupce; k této osobě nemusí mít skutečnou vazbu, pokud součet velkých vozidel
nepřesáhne počet 50.
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly ustanoví odpovědným zástupcem fyzickou
osobu, která splňuje stanovené podmínky odborné způsobilosti. Pokud je podnikatel v silniční
dopravě fyzickou osobou a splňuje tyto podmínky, může ustanovit odpovědným zástupcem sám
sebe.
Odpovědný zástupce může vykonávat činnost nejvýše pro 4 podnikatele v silniční dopravě
provozované velkými vozidly, pokud počet těchto vozidel nepřesáhne počet 50.
§ 8c Stanovisko dopravního úřadu /výběr/
Zde se zejména uvádí doklady, které vedle náležitostí stanovených živnostenským zákonem, musí
žadatel žádající o udělení koncese musí připojit. Jedná se zejména o
- doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro podmínky usazení;
- doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla;
- doklady prokazující splnění podmínky finanční způsobilosti;
- osvědčení o splnění podmínky dobré pověsti, které bylo žadateli nebo odpovědnému
zástupci vydáno, a další.
§ 9 Povinnosti podnikatele v silniční dopravě
(1) Podnikatel v silniční dopravě je povinen označit velká vozidla, která používá k podnikání, svým
obchodním jménem a zajistit, aby ve vozidle taxislužby byla umístěna kopie protokolu
o technické prohlídce. Způsob označení stanoví prováděcí předpis.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prováděcím předpisem je prozatím vyhláška MDS č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční
dopravě; v ní § 7 uvádí:
(1) Označení silničního motorového vozidla obchodním jménem dopravce musí být provedeno
nesmazatelně přímo na vozidle nebo na štítku nebo nálepce připevněné k vozidlu. Magnetické,
pneumatické nebo jiné rychle snímatelné uchycení štítků není dovoleno. Nápis musí být zřetelně viditelný
a čitelný o výšce písmen nejméně 30mm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

(2) Podnikatel je dále povinen zajistit, aby
a) v každém vozidle používaném k podnikání byl při jeho provozu doklad oprávnění k podnikání
(koncesní listina, licence), nebo osvědčení o oprávnění k podnikání v městské autobusové
dopravě, případně další doklady vydané podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu
EU,
b) práce řidiče v silniční dopravě osob, pokud se provozuje vozidlem pro přepravu více než 9 osob,
vykonávala pouze osoba spolehlivá podle odst. 3 písm. a) nebo b),
c) práce řidiče v silniční dopravě osob, pokud se provozuje vozidlem pro přepravu více než 9
osob, vykonávala pouze osoba spolehlivá.
Za spolehlivou se nepovažuje osoba,
 které byl soudem uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, jehož výkon skončil
v posledních 3 letech nebo od jeho výkonu bylo v posledních 3 letech podmíněně upuštěno;
 které byla uložena sankce za přestupek spáchaný v posledních 3 letech:
a) řízení motorového vozidla po požití alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,
b) řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost přivozeném požitím
alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky,
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c) odmítnutí podrobit se vyšetření, zda při řízení motorového vozidla osoba nebyla
ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Podnikatel v silniční dopravě je dále povinen:
- provádět opravy velkých vozidel (s výjimkou drobných oprav) na plochách k tomu určených a
doklad o provádění údržby mimo vlastní prostory uchovat po dobu 2 let;
- před zahájením provozování dopravy sdělit dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude
provozovat dopravu, SPZ ČR, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst k přepravě osob
vč. řidiče, tovární značku a obchodní označení; každou změnu v těchto údajích nahlásit do 30 dnů
od vzniku rozhodné skutečnosti.
Vztahy mezi cestujícím a dopravcem veřejné linkové dopravy /výběr z §18a/
Řidič a průvodčí vozidla veřejné linkové dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem veřejné
linkové dopravy a vybavená kontrolním odznakem a průkazem dopravce (dále jen „pověřená osoba“)
je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti
dopravy nebo bezpečnost ostatních cestujících.
Pověřená osoba je oprávněna vyloučit z přepravy cestujícího,
- který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní
povinnost zaplatit jízdné a přirážku;
- který přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje
vozidlo nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo ostatní cestující jinak
obtěžuje; v těchto případech může být uloženo cestujícímu zaplacení přirážky.
Pověřená osoba je oprávněna nepřipustit k přepravě nebo vyloučit z přepravy zavazadlo cestujícího
nebo zvíře s ním přepravované, pokud
- jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících,
- ohrožují zdraví cestujících;
- jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla.
- dále je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem,
zaplatit přirážku nebo vyžadovat doklad totožnosti.
Výši přirážky stanoví dopravce v přepravních podmínkách; tato nesmí přesáhnout částku
1000 Kč.
Cestující je povinen
- dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif;
- dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují na zajištění bezpečnosti
a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících;
- na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem; neprokáže-li se platným
jízdním dokladem, zaplatit jízdné a přirážku nebo prokázat svoji totožnost;
- na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a
příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících
nebo jiné obtěžování cestujících.
Porušení těchto povinností cestujícího, kterým ohrozí pověřenou osobu, je přestupkem podle zákona
č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Taxislužba /výběr z § 21/
Provozovatel taxislužby je oprávněn provozovat taxislužbu pouze vozidlem, kterému bylo dopravním
úřadem přiděleno evidenční číslo; toto vozidlo není pak ale možno používat
k jinému druhu silniční dopravy mimo dopravu pro vlastní potřebu.
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Provozovatel je povinen
- vozidlo taxislužby označit střešní svítilnou s nápisem „TAXI“;
- vozidlo vybavit úředně ověřeným, řádně registrujícím a zaplombovaným taxametrem;
- do sedmi dnů písemně oznámit zahájení provozování taxislužby, veškeré změny dříve
uvedených údajů a datum případného ukončení provozování taxislužby na území obce nebo
obcí dopravnímu úřadu, v jehož územním obvodu se obec nebo obce nacházejí.
Provozovatel je povinen zajistit, aby
řidič při provozování taxislužby používal a vydal cestujícímu z tiskárny taxametru doklad o
zaplacení jízdného;
- řidič vedl záznamy o provozu vozidla taxislužby, které je povinen uchovávat po dobu 1 roku
od ukončení přepravy;
- k provozování taxislužby bylo užito vozidel úplně vybavených a označených předepsaným
způsobem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prováděcí předpis stanoví např. průkaz způsobilosti řidiče taxislužby musí být vystaven na přístrojové
desce vozidla, nezakrytý a dobře viditelný, doklad o přidělení evidenčního čísla, že vozidlo je řádně
evidováno podle místa trvalého pobytu nebo sídla provozovatele taxislužby.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příležitostná osobní silniční doprava /výběr z § 21b/
Provozovatel musí zajistit, aby nemohlo dojít k záměně s vozidlem TAXI služby, ať označením vozidla
nebo způsobem poskytování přepravní služby.
Provozovatel takové přepravy je povinen objednávku přepravní služby předem zaznamenat do

evidenční knihy objednávek;
Dále je provozovatel takové přepravy povinen zajistit, aby
- kopie objednávky byla umístěna ve vozidle, kterým se přeprava vykonává a aby ji řidič
předložil na výzvu kontrolnímu orgánu. Náležitosti záznamu objednávky stanoví
prováděcí právní předpis;
- koncese pro příležitostnou silniční dopravu byla vystavena na viditelném místě uvnitř
vozidla;
- přepravovaná osoba neplatila za přepravu přímo řidiči;
- ve vozidle, kterým se přeprava vykonává byl vyplněný jízdní list podle předpisu EU
nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je ČR vázána. Formulář jízdního
listu vydá provozovateli příležitostné osobní dopravy MD nebo osoba MD pověřená.
PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ
§ 22
(1) Nebezpečné věci jsou látky a předměty pro jejichž povahu, vlastnosti nebo stav může být v
souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, zvířat a věcí nebo ohroženo životní
prostředí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mezi takové vlastnosti patří výbušnost, hořlavost, jedovatost, infekčnost, radioaktivita, žíravost apod.
Podle odborných expertiz EHK se odhaduje, že silniční doprava nebezpečných věcí činí 10 - 15% jejího
celkového objemu. I proto je třeba tuto problematiku budoucím řidičům, a nejen jim, přiblížit.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené Evropskou dohodou
o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí (ADR) (dále jen „Dohoda ADR“) a to za podmínek v ní
uvedených.
§23
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(1) Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (dále jen "odesilatel") je při přepravě povinna
podle Dohody ADR
a) předat dopravci řádně a úplně vyplněné průvodní doklady,
b) zatřídit a předat k přepravě pouze nebezpečné věci, jejichž přeprava je dovolena,
c) předat nebezpečné věci k přepravě pouze, jsou-li dodržena ustanovení o způsobu přepravy
nebezpečných věcí,
d) dodržet ustanovení o zákazu společné nakládky,
e) použít k balení nebezpečných věcí pouze schválené a předepsané obaly ,
f) zatřídit, zabalit a označit kusy nebezpečných věcí nápisy a bezpečnostními značkami,
g) označit kontejner bezpečnostními značkami a označením vztahujícím se k nákladu,
h) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
i) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě, a
j) uchovávat je po dobu 2 let předepsané doklady.
(2) Dopravce je při přepravě nebezpečných věcí povinen v souladu s Dohodou ADR
a) použít pouze vozidla, která jsou k tomu způsobilá,
b) zabezpečit, aby měl řidič povinnou výbavu, včetně výstražných oranžových tabulek,
případně bezpečnostních značek,
c) zabezpečit přítomnost závozníka ve vozidle, pokud je to předepsáno,
d) zabezpečit, aby přepravu prováděli pouze řidiči, kteří jsou k tomu vyškoleni,
e) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě,
f) zajistit, aby řidič
měl během přepravy s sebou a na požádání předložil oprávněným osobám
1. ke kontrole průvodní doklady, funkční hasicí přístroje, povinnou výbavu vozidla,
2. nepřevzal k přepravě a nepřepravoval kus, jehož obal je poškozen nebo
netěsný,
3. provedl v případě nehody nebo mimořádné události opatření uvedená v písemných
pokynech pro řidiče,
4. dodržel pokyny týkající se nakládky, vykládky a manipulace, pokud ji sám provádí, včetně
zákazu společné nakládky, provozu vozidla a dozoru nad vozidly.
(3) Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí („příjemce“) je povinna v souladu s dohodou ADR
a) ustanovit bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí,
b) dodržet ustanovení o vykládce, čištění a dekontaminace vozidla,
c) zabezpečit školení ostatních osob podílejících se na přepravě, a
d) uchovávat po dobu 2 let předepsané doklady.
(4) Povinnosti odesilatele a dopravce musí být zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní
potřeby.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všeobecné poznámky k přepravě nebezpečných věcí:
V zájmu sjednocení postupů a snížení možných rizik při přepravě nebezpečných věcí platí od r.1957
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí známá pod
označením "Dohoda ADR". Jelikož i naše republika je signatářem "Dohody ADR", byly její podmínky
převzaty i pro naši vnitrostátní přepravu.
Jak poznáme vozidlo přepravující nebezpečné věci?
Tato vozidla musí být opatřena dvěma pravoúhlými reflexními tabulkami oranžové barvy; jedna
na přední straně, druhá na zadní straně přepravní jednotky.
Ve stanovených případech jsou tyto tabulky doplněny dvěma identifikačními čísly umístěnými nad
sebou. horní číslo představuje nebezpečnost (dvě nebo tři číslice - zdvojení označuje intenzifikaci,
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stačí-li jedna číslice doplní se nulou), např. 3 - hořlavost kapalin (par) a plynů, 6 - jedovatost, 8 žíravost apod.
Čtyřčíslí v dolní části oranžové představuje identifikační číslo látky podle "Doporučení OSN pro
přepravu nebezpečných věcí", tzv."UN kód" (jako příklad uvádím 1017 - chlór,
1830 - kyselina sírová, 1202 - benzin apod.)
Na vozidlech s cisternami nebo kontejnery přepravující nebezpečné věci jsou ještě označovány
tzv. bezpečnostními značkami. Jejich význam a tedy i vysvětlení těchto značek pro potřeby běžných
účastníků provozu na pozemních komunikacích, případně zúčastněných osob na místě dopravní
nehody považuji za vhodné se s nimi seznámit.
Tyto značky mají tvar kosočtverce o straně min. 250mm se symbolem představujícím nebezpečí
vyplývající z vlastností přepravované látky.
Přísný režim přepravy nebezpečných věcí je nezbytně nutný z hlediska ochrany lidských životů, zdraví,
životního prostředí, mnohdy i povrchové a spodní vody, což představuje takřka nenahraditelné
ztráty.
Možných nebezpečí a nejvyšší opatrnosti musíme dbát i jako účastníci dopravní nehody s
vozidlem přepravujícím nebezpečné věci či v případě zjištění jeho havárie.
Bližší v kapitole o přepravě nákladů.
----------------------------------------------------------------------------------------------

PŘEDPISY V RÁMCI EU.
Dnem vstupu České republiky do EU platí i pro naše dopravce a řidiče celá řada nových
předpisů, dohod a režimů vyplývajících z uplatňování platných právních předpisů EU, příp. českých
právních předpisů novelizovaných podle příslušných směrnic a nařízení EU. S touto novou situací
rovněž souvisí i vydávání nových dokladů, splňujících podmínky evropských standardů při provádění
silniční přepravy.
A.
I.

EUROLICENCE.
MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVA (pro cizí potřebu).

Do 30.dubna 2004 užívaná zahraniční vstupní povolení do zemí EU byla s účinností od 1.května 2004
nahrazena novým dokladem, který nese název Licence pro mezinárodní silniční přepravu zboží pro
cizí potřeby - zkráceně EUROLICENCE.
Podle právní úpravy vyplývající z nařízení Rady (EHS) č.881/92 / o přístupu na trh silniční
dopravy zboží uvnitř Evropského společenství na území nebo z území členského státu nebo
procházející územím jednoho nebo více členských států ve znění nařízení Rady Evropského
parlamentu a Rady (ES) č.484/2002/ opravňuje tento doklad k provádění přeprav /bilaterálních,
tranzitních nebo třetizemních) na území členských států EU.
Proto musí být všichni čeští dopravci, kteří provozují mezinárodní silniční přepravu zboží pro cizí
potřeby tzv.“velkými vozidly“ vybaveni tímto dokladem, tzv. eurolicencí, jejíž platnost je 5 let,
a které vydávají na základě podané žádosti příslušné krajské úřady (§ 33a zákona č.111/1994/Sb., o
silniční dopravě,ve znění pozdějších předpisů).
Každý dopravce obdrží originál eurolicence (vč.všeobecných ustanovení), podle počtu
provozovaných vozidel současně i odpovídající počet očíslovaných opisů eurolicence (vč.
všeobecných ustanovení – viz § 33b zákona č.111/1994/Sb., o silniční dopravě,ve znění pozdějších
předpisů).
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Při přepravě musí být v každém vozidle k dispozici opis Eurolicence pro případnou kontrolu!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA /pro cizí potřeby/
S účinností od 1.května 2004 musí být držitelem eurolicence i každý dopravce, který provozuje
na území členského státu EU mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy prováděnou pro
cizí potřebu ( viz nařízení Rady (EHS) č.684/92 ve znění nařízení Rady (ES) č.11/98). Eurolicenci, jejíž
platnost je 5 let, vydávají na základě podané žádosti příslušné krajské úřady.
Každý dopravce obdrží originál Eurolicence (vč.všeobecných ustanovení) a podle počtu
provozovaných vozidel současně i odpovídající počet opisů (vč. všeobecných ustanovení).
Při přepravě musí být v každém vozidle k dispozici opis eurolicence pro případnou kontrolu!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVA /pro vlastní potřeby/
S účinností od 1.května 2004 musí být držitelem Osvědčení o provozování dopravy pro vlastní
potřebu každý dopravce, který provozuje mezi členskými státy Evropských společenství mezinárodní
přepravu. (viz nařízení Rady (EHS) č.684/92 ve znění nařízení Rady (ES) č.11/98). Podle § 33d zákona
vydávají Osvědčení na základě podané žádosti příslušné krajské úřady. Dopravce musí zajistit, aby
v každém vozidle používaném při v mezinárodní osobní dopravě pro vlastní potřeby bylo toto
osvědčení k dispozici pro případnou kontrolu.
Osvědčení pozbývá platnosti uplynutím doby, na kterou bylo vydáno.

B. OSVĚDČENÍ ŘIDIČE
Dalším důležitým dokumentem je Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby podle
licence Společenství včetně všeobecných podmínek (dále jen Osvědčení) – viz § 33b zákona).
Počínaje 1.květnem 2004 musí být tímto Osvědčením podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č.484/2002, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č.881/92 a č.3118/93, vybaveni řidiči ze třetích
států (tj. státní příslušníci zemí, které nejsou členy EU) zaměstnaní u dopravců, kteří provádějí
přepravu zvířat nebo věcí pro cizí potřeby na území členských států EU.
Tímto Osvědčením se potvrzuje, že řidič je u dopravce zaměstnán v souladu a právními a jinými
předpisy, příp. kolektivními smlouvami a dále v souladu s pravidly, která upravují v určitém členském
státě Společenství podmínky zaměstnání, odborného výcviku řidičů apod.
Příslušným orgánem pro vydávání Osvědčení ve smyslu zákona o silniční dopravě ( §33d zákona
č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů) jsou krajské úřady; Osvědčení je
vydáváno zásadně jen na dobu určitou podnikateli v silniční mezinárodní dopravě, který je
držitelem tzv. Eurolicence.
Náklady na vydání Osvědčení hradí dopravce. Při přepravě musí mít řidič vozidla originál tohoto
dokumentu u sebe a požádání pověřených kontrolních orgánů jej předložit ke kontrole; opis, včetně
všeobecných ustanovení, zůstává uložen u dopravce.
POZOR,
Dopravní úřad je oprávněn podle § 33b odst. 5 rozhodnout o odnětí osvědčení řidiče v případech
stanovených Nařízením EP a R (ES) č. 1072/2009.
Podle § 33e zákona dopravce, kterému byla vydána EUROLICENCE, OSVĚDČENÍ ŘIDIČE nebo
OSVĚDČENÍ O PROVOZOVÁNÍ DOPRAVY PRO VLASTNÍ POTŘEBU je povinen oznámit změnu údajů
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uvedených v těchto dokladech dopravnímu úřadu do 15 dnů ode dne kdy ke změně došlo. Jsou-li
splněny pro udělení těchto dokladů i nadále, vydá dopravní úřad předmětné doklady nové.
TROCHA OŠKLIVÉHO POČTENÍ NEUŠKODÍ……..
POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ TOHOTO ZÁKONA – výběr z § 35
Dopravní úřad nebo MD uloží pokutu do 100 000Kč (odst. 1) dopravci, který
 nezajistí řádné vedení záznamu o provozu vozidla taxislužby nebo tento záznam neuschová
(§21odst. 3 );
 je tuzemským dopravcem provozujícím silniční dopravu vozidlem, kterému nebyla přidělena SPZ
České republiky, a které není zapsáno v registru silničních vozidel;
 nezajistí, aby v každém vozidle byl doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu a tento doklad
neuschová po stanovenou dobu (1 roku).
 neoznámí změnu údajů podle § 33e odst. 1.
 v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) v mezinárodní dopravě nezajistí, aby najaté vozidlo bylo používáno
POUZE za předpokladu, že je najato bez řidiče a vozidlo řídil dopravce sám nebo jeho
zaměstnanec, nebo
 neodevzdá eurolicenci (nebo její opis, osvědčení řidiče nebo osvědčení o provozování dopravy pro
vlastní potřebu) dopravnímu úřadu.
Dopravní úřad, orgán kraje nebo MD uloží pokutu do 500 000Kč (odst. 2) dopravci, který
 provozuje silniční dopravu bez příslušného povolení;
 nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku
při práci řidičů;
 nedodržuje mezinárodní dohody v silniční dopravě;
 nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a
době odpočinku nebo nazajistí jeho řádné vedení, pokud je povinen jej vést, nebo tento záznam
neuschová po stanovenou dobu (1 roku).
Dopravní úřad, orgán kraje nebo MD uloží pokutu do 1 000 000Kč (odst. 4) dopravci, příjemci nebo
odesilateli, který nedodrží podmínky pro přepravu nebezpečných věcí.
Odst. 3 § 35 zákona stanoví postih do 750 000Kč pokuty v souvislosti s provozováním linkové
osobní dopravy nebo taxislužby !!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
K projednání správního deliktu v prvém stupni je příslušný dopravní úřad, v jehož správním obvodu
byla provedena kontrola, na jejímž podkladě byl správní delikt zjištěn, nebo MD, jedná-li se
o mezinárodní linkovou osobní dopravu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZTRÁTA DOBRÉ POVĚSTI – výběr z § 35a
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou
pověst, pokud
 se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo
 tak rozhodl dopravní úřad nebo orgán jiného členského státu EU; dopravní úřad tak může učinit
poté, co podnikateli (nebo jeho odpovědnému zástupci) byla uložena sankce za protiprávní
jednání uvedené v příloze IV, nebo v obdobném předpisu EU.
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Doba ztráty dobré pověsti nesmí překročit dobu u
 podnikatele v silniční dopravě 5 let,
 odpovědného zástupce 3 roky.
POZOR,
u odpovědného zástupce ztráta dobré pověsti = konec platnosti osvědčení odborné způsobilosti !!
Vybírání kaucí - výběr z § 35c zákona

Kdo vybírá ?
Orgány Policie ČR nebo celní úřady.
Kolik, a v kterých případech?
5 000 až 100 000Kč od dopravce,
 který je podezřelý ze spáchání správního deliktu podle tohoto zákona, a
 u něhož je důvodné podezření, že se vyhýbat správnímu řízení anebo
 vymáhání uložené pokuty by bylo spojeno s nepřiměřenými náklady popřípadě
nebylo vůbec možné.
Jaký je praktický postup při výběru kauce?
Při výběru kauce orgány Policie ČR nebo celní úřady poučí řidiče (ten pro účely kauce zpravidla
zastupuje dopravce) o důsledku vybírání kauce a vystaví ve 4 vyhotoveních
● písemné potvrzení o převzetí kauce s uvedením důvodu, dále musí být uveden správní
orgán příslušný k vedení o správním deliktu,
● protokol o výsledcích kontroly.
Orgán Policie ČR nebo celní úřad předá
řidiči - 1 vyhotovení potvrzení o převzetí kauce + protokol ;
příslušnému správnímu orgánu - nejpozději do dvou pracovních dnů spolu s kaucí 2 vyhotovení.
Zabránění v jízdě - výběr z § 35d zákona

Pokud řidič na výzvu oprávněného orgánu nesloží kauci, přikáže tento jízdu na nejbližší místo, které je
z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu vhodné k odstavení, a
- zabrání mu v další jízdě použitím „ technického prostředku“, nebo
- zakáže pokračovat v jízdě a zadrží řidiči doklady k vozidlu a doklady související s prováděnou
přepravou.
Náklady spojené s jízdou na místo odstavení, s parkováním a náklady na zabránění v jízdě jdou k tíži
dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad či přepravované osoby není jeho odstavením
dotčena.
Další postup je prakticky shodný s vybíráním kauce jen s tím rozdílem, že v případě nesložení kauce
do 72 hodin od zjištění porušení, budou příslušnému správnímu orgánu navíc zaslány i doklady od
vozidla a nákladu.
Vrácení kauce - výběr z § 35f

Kauce se vrátí v plné výši, jestliže
a) správní orgán neshledal důvody pro zahájení řízení o správním deliktu podle tohoto zákona,
anebo
b) řízení o tomto deliktu bylo pravomocně zastaveno.
Kauce se vrátí do 15 pracovních dnů od nabytí právní moci pokud byly správnímu orgánu známy
potřebné údaje o bankovním účtu anebo do 15 pracovních dnů ode dne, kdy dopravce písemně
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sdělí správnímu orgánu potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit.
Kauce propadá, jestliže dopravce nesdělí dopravnímu úřadu do 1 roku ode odeslání výzvy nebo
vydání rozhodnutí potřebné údaje o bankovním účtu, na který lze kauci vrátit.

KAPITOLA 4

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ ÚČASTNÍKŮ PROVOZU
(trestné činy, zákon č. 379/2005, pojištění ,dopravní nehody)
Jako řidiči se můžeme snadno dostat do konfliktních situací jejichž důsledkem může být porušení
rozličných zákonných norem. Takováto porušení, při nichž dochází k ohrožení provozu na pozemních
komunikacích, jsou buď přestupkem nebo trestným činem.
Bohužel, s ohledem na rozsah a zaměření této učebnice, není možné celou tuto problematiku
vysvětlit vyčerpávajícím způsobem. Použil jsem metodu určitého zjednodušení, aniž by byla dotčena
samotná podstata dané problematiky. K důkladnějšímu studiu této právní tématiky doporučuji
odpovídající odbornou literaturu.

TRESTNÉ ČINY
§ 274 - Ohrožení pod vlivem návykové látky.
(1) Kdo, vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky,
zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit
značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým
trestem nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až na tři léta, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti bude
pachatel potrestán,
a) způsobí-li takovým činem havárii, dopravní nebo jinou nehodu, jinému ublížení na zdraví nebo
větší škodu na cizím majetku nebo jiný závažný následek,
b) spáchá-li takový čin při výkonu zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých je vliv návykové látky
zvlášť nebezpečný, zejména řídí-li hromadný dopravní prostředek.
c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech odsouzen nebo z výkonu trestu odnětí svobody
uloženého za takový čin propuštěn,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA:
Tento trestný čin je rovněž kvalifikován jako tzv. ohrožovací delikt (tzv.ohrožovací delikt - nemusí
dojít k následku, stačí, když zákonem chráněný zájem je OHROŽEN !!).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 143 – Usmrcení z nedbalosti /výběr/.
Tohoto trestného činu dopustí ten, kde jinému z nedbalosti způsobí smrt. Řidiči hrozí při spáchání
tohoto činu porušením zákona o bezpečnosti dopravy trest odnětí svobody na 2 léta až 8 let;
způsobí-li řidič tímto činem smrt nejméně 2 osob, pak řidiči hrozí 3 léta až 10 let.

§ 147- Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti /výběr/.
Tohoto trestného činu dopustí ten, kde jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví.
Řidiči hrozí při porušení zákona o bezpečnosti dopravy 6 měsíců až 4 léta; způsobí-li řidič tímto činem
těžkou újmu na zdraví nejméně 2 lidí, pak 3 léta až 10 let.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA:
Těžké ublížení na zdraví (podle § 122 TZ) - vážná porucha zdraví nebo vážné onemocnění
(například zmrzačení, ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti, ochromení údu, ztráta
nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí, mučivé útrapy, delší dobu trvající porucha zdraví
apod.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 148 - ublížení na zdraví z nedbalosti /výběr/
Tohoto trestného činu se dopustí každý, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví tím, že poruší
DŮLEŽITOU povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou
mu podle zákona. Pachatel může být potrestán odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti.
Způsobí-li ublížení na zdraví nejméně 2 osob proto že HRUBĚ porušil zákon o bezpečnosti dopravy
hrozí až 3 léta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA:
Předmětem (objektem) ochrany podle tohoto předpisu jsou životy a zdraví osob. Objektivní stránka
spočívá v porušení DŮLEŽITÉ POVINNOSTI nebo v HRUBÉM PORUŠENÍ ZÁKONA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 150 - neposkytnutí pomoci /výběr/
Pachatelem tohoto trestného činu může být KDOKOLI, kdo je nablízku osoby, která se nachází
v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění (tímto
pachatelem může být například svědek dopravní nehody apod.)
Za spáchání tohoto trestného činu může být uložen trest odnětí svobody až na 2 léta; je-li pachatel
podle povahy svého zaměstnání výše uvedenou pomoc poskytnout (lékař, hasič apod.), může být
potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti.

§ 151 - neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku /výběr s poznámkou/
Pachatelem tohoto trestného činu může být jen ŘIDIČ dopravního prostředku, který po dopravní
nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou
pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Připomínám, že zde se bude jednat
např. o jakékoliv zranění vyžadující pomoc, aniž by se jednalo o ublížení na zdraví ve smyslu § 221
trestního zákona či těžkou újmu na zdraví ve smyslu § 223 trestního zákona.
Za potřebnou pomoc lze pokládat jednání potřebné k odvrácení nebo zabránění zvýšeného
nebezpečí smrti nebo další újmy na zdraví postižené osoby (například to může být i přivolání rychlé
lékařské pomoci, policie nebo hasičů). Kdo má za povinnost z povahy svého povolání (lékař, hasič,
záchranář apod.), nesmí potřebnou pomoc odmítnout ani tehdy, jestliže by jemu nebo jinému hrozilo
nebezpečí.
V praxi se jedná o dopravní nehody, kdy řidič , aniž by poskytl zraněné osobě potřebnou pomoc,
z místa dopravní nehody ujede. Za tento trestný čin může být pachatel potrestán odnětím svobody
až na 5 let nebo zákazem činnosti.

§ 273 - obecné ohrožení z nedbalosti /výběr a poznámka/
Jedná se o jeden z nejzávažnějších trestných činů v silniční dopravě; v silniční dopravě se
vyskytuje jen ojediněle, zpravidla při dopravních nehodách autobusů nebo jiných vozidel, kde je
přepravován větší počet osob (např. tramvaje apod.).
Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí nebo ztíží jeho
odvrácení nebo zmírnění; může být potrestá odnětím svobody až na 2 léta nebo zákaz činnosti.
Způsobí-li pachatel těžkou újmu na zdraví, značnou škodu nebo poruší-li povinnost uloženou mu
podle zákona = 6 měsíců až 5 let, způsobí-li smrt nebo škodu velkého rozsahu = 2 léta až 8 let nebo
peněžitým trestem, příp. 3 léta až 10 let.
133

§ 130 – Návyková látka
Návykovou látkou se rozumí alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé
nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální
chování.

§ 277 - Poškození a ohrožování obecně prospěšného zařízení /výběr a poznámka/
Kdo z nedbalosti ohrozí provoz obecně prospěšného zařízení (světelné signalizační zařízení, veřejné
telekomunikační zařízení, zařízení energetická či vodárenská, železniční závory apod.),bude potrestán
odnětím svobody až na 1 rok nebo zákazem činnosti. Při způsobení škodu VELKÉHO ROZSAHU – trest
odnětí svobody až na 3 léta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZOR:
Tento trestný čin předpokládá jednání, kterým je vyvolán stav bezprostředního ohrožení provozu
obecně prospěšného zařízení (řidič zaviní dopravní nehodu při níž dojde k poškození světelného
signalizačního zařízení, řidič nákladního automobilu svým nadměrným nákladem strhne telefonní
vedení, poškodí most apod.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kromě výše uvedených trestných činů, které přímo souvisejí s řízením motorových vozidel
se řidiči mohou dopustit i dalších trestných činů, které souvisí s bezpečností provozu na
pozemních komunikacích.

§ 337 - maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (ustanovení související s řízením
vozidla)
Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím,
že vykonává činnost, která mu byla zakázána, nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění
podle jiného právního předpisu bude potrestán odnětím svobody až na 3 léta nebo peněžitým
trestem (odst.1 písm.c tohoto zákona).

§ 207 - neoprávněné používání cizí věci /výběr s poznámkou/
Tento trestný spáchá ten, kdo se zmocní cizí věci nikoliv malé hodnoty nebo motorového vozidla
v úmyslu jich přechodně užívat nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoliv malou tím, že
neoprávněně takových věcí, které mu byly svěřeny, přechodně užívá (u "motorového vozidla" není
třeba zjišťovat, zda má "nikoliv malou hodnotu").
Pachatel může být potrestán odnětím svobody až na 2 léta nebo zákazem činnosti.
Kdo však způsobí tímto uvedeným činem značnou škodu bude potrestán odnětím svobody na 6
měsíců až 3 léta nebo zákazem činnosti; způsobí-li škodu velkého rozsahu – 1 rok až 5 let nebo
peněžitým trestem.

§ 138 - Hranice výše škody ……………a jiné majetkové hodnoty /přehledný výběr/:
škoda nikoli nepatrná
škoda nikoli malá
větší škoda
značná škoda
škoda velkého rozsahu

=
=
=
=
=

nejméně
5 000 Kč,
nejméně 25 000 Kč,
nejméně 50 000 Kč,
nejméně 500 000 Kč,
nejméně 5 000 000 Kč.
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Zákon č. 379/2005 Sb. , o

opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami / výběr ustanovení vhodných pro řidiče/
a) Některé vybrané definice.
Alkoholickým nápojem se rozumí lihovina, víno a pivo; kromě těchto se alkoholickým nápojem se
rozumí též nápoj, který obsahuje více než 0,5 obj. % (!!) .
Odběrem biologického materiálu se rozumí zejména odběr vzorku žilní krve, moči, slin vlasů nebo
stěru z kůže či sliznic.
b) Zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů.
Zakazuje se prodávat nebo podávat alkoholické nápoje mimo jiné
- osobám mladších 18 let;
- na všech akcích určených pro osoby mladší 18 let;
- osobám zjevně ovlivněným alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou.
c) Zákaz vstupu pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Osobám, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a jsou ve stavu, v
němž bezprostředně ohrožují sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek je mimo jiné
zakázáno vstupovat do.
- veškerých prostředků veřejné dopravy;
- přístřešků zastávek a nástupišť veřejné silniční a drážní dopravy a městské hromadné
dopravy.
d) Vyšetření na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek.
Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje nebo dalších osob
nebo poškodit cizí majetek – a touto činností řízení vozidla bezpochyby je - , nesmí požívat
alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím
vykonáváním.
Pokud se tato osoba požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiných návykových látek uvedla do
stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek anebo je
důvodně podezřelá, že z téhož důvodu přivodila jinému újmu na zdraví je tato osoba povinna
podrobit se odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiných návykových látek (včetně
odběru biologického materiálu). Odmítne-li se tomuto vyšetření podrobit, hledí se na ni, jako by byla
pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
I. Podrobit se vyšetření je tato osoba povinna na výzvu
- příslušníků Policie České republiky,
- příslušníků obecní policie,
- příslušníků Vojenské policie,
- příslušníků Vězeňské služby České republiky,
- zaměstnavatele,
- svého ošetřujícího lékaře
II. Orientační vyšetření pomocí dechové zkoušky, popřípadě odběru slin, provádí útvar
- Policie České republiky;
- obecní policie;
- Vojenské policie;
- Vězeňské služby České republiky;
- zaměstnavatele.
Lékařské vyšetření provádí zdravotnické zařízení k tomu odborně a provozně způsobilé dechovou
zkouškou a odběry biologického materiálu.

135

e) Záchytná stanice.
Pokud osoba, která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nekontroluje své chování a
tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek nebo je ve stavu
vzbuzujícím veřejné pohoršení, je tato osoba povinna podrobit se ošetření a pobytu v záchytné
stanici po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.
Dopravu do záchytné stanice zabezpečuje osoba, která k vyšetření /bod II./ vyzvala (tj. Policie
České republiky; obecní policie, Vojenské policie, Vězeňské služby České republiky, zaměstnavatel

a ošetřující lékař).
Dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt na záchytné stanici hradí
- ošetřená osoba v případě, že se prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky,
- osoba, která k vyšetření vyzvala /viz bod II./.
(V případě tzv. diferenciální diagnostiky je toto hrazeno z veřejného zdravotního pojištění – pozn.autora).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ PROVOZEM MOTOROVÝCH
VOZIDEL
Ve všeobecné rovině řeší tuto problematiku § 427 až 431 Občanského zákona (zákon
č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nebude jistě na škodu, s ohledem na další
výklad, připomenout si některé podstatné skutečnosti.
1) Fyzické a právnické osoby provozující dopravu odpovídají za škodu vyvolanou zvláštní povahou
tohoto provozu.
2) Stejně odpovídá i jiný provozovatel motorového vozidla (letadla, motorová plavidla).
3) Provozovatel odpovídá
- za škodu způsobenou na zdraví a věcech (např. zranění, hmotná škoda;
- za škodu způsobenou odcizením nebo ztrátou věci, jestliže občan pozbyl možnosti je
opatrovat (např. řidič je po dopravní nehodě převezen do nemocnice a během jeho
nepřítomnosti dojde k odcizení věcí z vozidla apod.).
4) Provozovatel se své zodpovědnosti NEMŮŽE zprostit, jestliže škoda byla způsobena okolnostmi,
které mají původ v provozu
Prokáže-li, že škodě nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze
požadovat, odpovědnosti se ZBAVÍ.
5) Ten, kdo použije dopravního prostředku BEZ VĚDOMÍ provozovatele nebo proti jeho vůli
odpovídá místo provozovatele !! (např. při odcizení vozidla apod.)
Provozovatel však odpovídá společně s ním v případě, že takové užití svojí nedbalostí
umožnil (např. nezajištěním vozidla). Je-li dopravní prostředek v opravě, odpovídá po
dobu opravy provozovatel podniku, v němž se oprava provádí, a to stejně jako
provozovatel dopravního prostředku.
6) Při střetu provozů dvou nebo více provozovatelů, a jde-li o vypořádání se mezi těmito
provozovateli, odpovídají podle účasti na způsobení vzniklé škody.

ZÁKON č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla.
Tento zákon 1) zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla,
2) zřizuje Českou kancelář pojistitelů a vymezuje její působnost.
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Nestanoví-li tento zákon jinak, může být na pozemních komunikacích (tj. dálnicích, silnicích,
místních a účelových komunikacích veřejně přístupných) provozováno jen vozidlo pojištěné podle
tohoto zákona (tzn., že nepojištěné vozidlo nesmí být zaparkováno ani na veřejně přístupném
parkovišti!). Provozování vozidla bez pojištění je mimo jiné sankcionováno podle § 23a zákona
č.200/1990 Sb. pokutou do 20 000 Kč, zákazem činnosti až do 1 roku

Co se rozumí vozidlem ve smyslu tohoto zákona ?
S odvoláním na § 3 zákona č. 56/2001 Sb., se jedná o
motocykly
motorové tříkolky
motorové čtyřkolky
osobní automobily
autobusy
nákladní automobily
speciální vozidla
přípojná vozidla
ostatní silniční vozidla
tahače
traktory
pracovní stroje
invalidní vozík s motorickým pohonem(d+š = více jak 1m, rychlost převyšuje 6 km/hod., hmotnost
450 kg)

Pojistná smlouva (§ 3 zákona).
Na jejím základě vzniká pojištění odpovědnosti; uzavřít ji je povinností vlastníka (spoluvlastníka)
nebo řidiče cizozemského vozidla. Bezprostředně po uzavření pojistné smlouvy se vydá pojistitel
zelenou kartu (§ 3 odst.3 zákona). Tento doklad se vydává na dobu 14 dnů až 1 roku a jeho obsah je
v mezinárodním měřítku upraven pravidly EHK OSN a Rady Kanceláří.
Zelenou kartu musí mít při provozu na pozemních komunikacích u sebe řidič vozidla a na požádání ho
předložit příslušníku Policie ČR ke kontrole (nemůže-li řidič předložit tento doklad, hrozí mu pokuta
až do výše 500 Kč!).

Kde platí pojištění odpovědnosti?
Na území České republiky a cizích států, které jsou uvedeny na zelené kartě.
Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu podle tohoto zákona nemá mimo jiné řidič cizozemského
vozidla, který je držitelem platné zelené karty vydané pojišťovnou v cizím státě, nebo vozidla, jehož
pojištění odpovědnosti na území České republiky je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu.

Rozsah pojištění odpovědnosti (§ 2 písm. f), §6 a §7 zákona)
Pojištění odpovědnosti se vztahuje na každou osobu, která odpovídá za každou škodu způsobenou
provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě.

V případě střetu vozidel, která jsou vlastnictvím téže osoby (např. leasingové společnosti)
hradí se škoda způsobená této osobě pouze tehdy, jde-li o různé provozovatele vozidel.
Co je z pojištění odpovědnosti hrazeno?
Poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu
a) škody na zdraví nebo usmrcením;
b) škody vzniklé poškozením, zničením nebo ztrátou věci nebo odcizením věci, pozbyla-li fyzická
osoba schopnost tuto opatrovat - "věcná škoda";
c) ušlý zisk;
d) účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením poškozeného při uplatňování výše
uvedených nároků.

Co z pojištění odpovědnosti hrazeno není ?
a) škoda, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena; vlastníku vozidla, v
případě škody způsobené provozem jeho vozidla, které řídila jiná osoba se uhradí POUZE
ŠKODA NA ZDRAVÍ nebo USMRCENÍM (zde půjde zejména o případy, kdy vlastník vozidla je
spolujezdec, příp. chodec - viz § 6 odst. 2 písm.a) a § 7 odst. 2) zákona);škoda vzniklá na věci a
b) škoda mající povahu ušlého zisku, pokud za ni odpovídá pojištěný svému manželu nebo osobám,
které v době škodní události s ním žily ve společné domácnosti;
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c) škoda na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena a na věcech přepravovaných tímto
vozidlem (uhradí se ale škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná
osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe);
d) škoda na věci a škoda mající povahu ušlého zisku vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy
(motorové + přípojné vozidlo), pokud nebyla škoda způsobena provozem jiného vozidla;
e) škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla;
f) náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče apod. v důsledku škody na zdraví nebo usmrcením,
kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla škoda způsobena;
g) škody způsobené provozem vozidla při jeho účasti v organizovaném motoristickém závadu nebo
soutěži (toto neplatí , musí-li řidič při této soutěži nebo závodě dodržovat pravidla provozu na
pozemních komunikacích.

Zákon stanoví pro pojištěného celou řadu povinností, které je povinen dodržovat :
- bez zbytečného odkladu PÍSEMNĚ oznámit pojistiteli (pojišťovně) škodnou událost s uvedením
skutkového stavu;
- předložit příslušné doklady;
- v průběhu šetření škodní události postupovat v souladu s pokyny pojistitele.
- PÍSEMNĚ sdělit, že
a) nebylo proti němu uplatněno právo na náhradu škody a vyjádřit se k
požadované náhradě a výši škody,
b) v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno správní nebo trestní řízení,
c) poškozeným byl uplatněn u soudu nárok na náhradu škody.
POJIŠTĚNÝ JE POVINEN bez zbytečného odkladu doložit poškozenému na jeho žádost údaje nezbytné
pro uplatnění práva poškozeného na náhradu škody a to zejména
1) své jméno, příjmení a bydliště, jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo,
případně místo podnikání vlastníka vozidla;
2) obchodní jméno a sídlo, případně místo podnikání pojistitele u něhož bylo uzavřeno
pojištění odpovědnosti;
3) číslo pojistné smlouvy;
4) státní poznávací značku (registrační značku) vozidla (jedná-li se o vozidlo podléhající
registraci);( §8 zákona)
POŠKOZENÝ MÁ PRÁVO uplatnit svůj nárok na plnění přímo u pojistitele;
- plnění pojistitele je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke zjištění rozsahu jeho
povinnosti plnit;
- šetření musí být provedeno bez zbytečného odkladu, nemůže-li být ukončeno do 3 měsíců ode
dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno vůči pojistiteli právo na plnění z pojištění
odpovědnosti; (§ 9 zákona).

Řeší zákon právo pojistitele (pojišťovny) na náhradu toho, co za pojištěného plnil ?
Toto právo má pojistitel proti pojištěnému tehdy, jestliže prokáže, že pojištěný
- způsobil škodu úmyslně;
- způsobil škodu provozem vozidla, které užil neoprávněně;
- bez zřetele hodného důvodu neohlásil dopravní nehodu, která je škodnou událostí policii, přestože
podle zvláštního právního předpisu (! 47 odst.4 zákona č.361/2000 Sb.,o provozu na pozemních
komunikacích) tuto povinnost měl, a v důsledku toho byla ztížena možnost řádného šetření
pojistitele;
- porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo
v příčinné souvislosti se vznikem škody, za kterou pojištěný odpovídá.
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Co se rozumí pojmem "porušení základní povinnost týkající se provozu na pozemních
komunikacích"?
Pro potřeby tohoto zákona se tímto rozumí:
a) provozování vozidla, které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá požadavkům
bezpečnosti silničního provozu, obsluhujících osob a přepravovaných osob a věcí;
b) provozování vozidla, jehož technická způsobilost k provozu vozidla nebyla schválena;
c) řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění (toto však neplatí
v případě řízení vozidla osobou, která se učí vozidlo řídit nebo skládá zkoušku z řízení, pokud
je pod dohledem oprávněného učitele nebo cvičitele);
d) řízení vozidla osobou v době, kdy jí byl uložen zákaz činnosti řídit vozidlo;
e) řízení vozidla osobou, která při řízení byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní
látky anebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo;
f) předání řízení vozidla osobě uvedené v písm. c), d) nebo e).
(bližší - viz § 10 zákona)

Zánik pojištění.
Kdy pojištění zaniká?
- dnem, kdy pojistník oznámil změnu vlastníka;
- dnem, kdy vozidlo přestalo jako vozidlo fyzicky existovat;
- dnem, kdy bylo vozidlo vyřazeno z registru vozidel;
- odcizením vozidla, nelze-li dobu odcizení vozidla přesně určit, přijetím oznámení o odcizení
Policii České republiky;
- uplynul-li nejméně 1 měsíc od doručení upomínky k zaplacení dlužného , nebylo-li v této lhůtě
dlužné pojistné zaplaceno;
- výpovědí ve smyslu § 800 občanského zákona.
Pojistník je povinen všechny výše uvedené skutečnosti neprodleně oznámit pojistiteli.
Po zániku pojištění je pojistník povinen bez zbytečného odkladu odevzdat pojistiteli zelenou kartu,
pokud byla vydána.
Pojistitel je povinen na základě jeho žádosti vydat ve lhůtě 15 dnů potvrzení o době trvání pojištění
odpovědnosti a škodném průběhu zaniklého pojištění.
(§ 12 a 13 zákona)

Hraniční pojištění.
Řidičům cizozemských vozidel s obvyklým stanovištěm mimo EHP, kteří nemají platnou zelenou
kartu, vzniká povinnost při vstupu na území ČR uhradit tzv. „hraniční pojištění“. Uzavírá se nejméně
na dobu 15 dnů; a sice s Kanceláří pojistitelů. Bez tohoto pojištění neumožní Policie ČR jízdu vozidla
na území ČR.
(§14 zákona)

PŘESTUPKY VE VZTAHU K POJIŠTĚNÍ
Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč;
v příkazním řízení 5 000 Kč.
b) neodevzdá příslušnému orgánu, který vede evidenci vozidel, státní poznávací značku
(nyní tabulky s registračním číslem) a osvědčení o registraci v případě zániku pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu
– pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč;
c) nepředloží při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie České republiky zelenou kartu
nebo doklad o hraničním pojištění - pokuta od 1 500 Kč do 3 000 Kč, v blokovém řízení
do 1 500 Kč.
(§ 16 zákona)
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Správního deliktu se dopustí právnická osoba, která
a) provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti, ačkoliv musí být tato odpovědnost
pojištěna podle tohoto zákona– pokuta od 5 000 Kč do 40 000 Kč, v příkazním řízení
5 000 Kč.
b) jako vlastník vozidla neodevzdá příslušnému orgánu, který vede evidenci vozidel, státní
poznávací značku (nyní tabulky s registračním číslem) a osvědčení o registraci v případě
zániku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního
právního předpisu – pokuta od 2 500 Kč do 20 000 Kč;
(§ 16a zákona)

Provozování vozidla bez uzavřeného pojištění odpovědnosti
Je-li provozováno vozidlo bez pojištění – ani nemusí vzniknout konkrétní škoda! – je vlastník vozidla
povinen uhradit Kanceláři pojistitelů příspěvek za dobu, kdy vozidlo bylo provozováno v rozporu
s tímto zákonem.
(bližší § 24c zákona)

Denní sazby podle druhu vozidla (§24c odst.2)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bližší k této problematice naleznete v příručce JUDr. P. Bušta, PhDr. Vl. Přikryl:
“Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“ vyd. Venice Music Production Praha
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KAPITOLA 5.
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V NOVELE /silniční zákon/
Zákon č.13/1997 Sb., ve znění zákona , o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů - zákon č.80/2006 Sb., a č. 347/2009 Sb.) s účinností od
1.1.2010
POZEMNÍ KOMUNIKACE.
Pozemní komunikace je dopravní cesta určená k užití silničními
a jinými vozidly a chodci, včetně pevných zařízení nutných pro zajištění tohoto užití
a jeho bezpečnosti.
Pozemní komunikace se dělí na tyto kategorie:
- dálnice,
- silnice,
- místní komunikace,
- účelová komunikace.
Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých
nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto
nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování
zemědělských a lesních pozemků.
(§ 7 a § 9 zákona)

Součástmi dálnice, silnice a místní komunikace jsou mimo jiné i svislé dopravní
značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, vodorovná dopravní značení, dopravní
knoflíky, staničníky, dopravní ostrůvky, odrazné a vodící proužky a zpomalovací
prahy.
(§ 12 odst.1 písm.d) zákona)

Veřejné parkoviště je stavebně a provozně vymezená plocha místní nebo účelové
komunikace anebo samostatná místní nebo účelová komunikace určená ke stání
silničního motorového vozidla.
(§ 12 odst.6 zákona)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA :
Stání nemotorových vozidel na veřejných parkovištích je považováno za porušení tohoto
zákona a postihováno sankcemi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace jsou mimo jiné přenosné
svislé dopravní značky a dopravní zařízení a technická zařízení a jejich součásti
určené k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení pomocí nepřenosných
vysokorychlostních vah, jsou-l umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním
pozemku
(§13 písm. a) zákona)

Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou
mimo jiné nástupní ostrůvky, označníky zastávek, trolejová vedení a jejich sloupy,
provozní a technická policejní zařízení, úrovňové přejezdy drah bez závor do
vzdálenosti 2,5m od krajní koleje, případně jejich prostor mezi závorami,
kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti
0,5m od vnější hrany kolejnice a samostatná tělesa drah a technická zařízení a
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jejich součásti, určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití
pozemní komunikace („systém elektronického mýtného“).
(§14 odst. 2 písm. b), c) a h) zákona)

Dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství je zakázáno
znečišťovat nebo poškozovat. Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích je
dále zakázáno
- neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemisťovat, osazovat nebo pozměňovat
dopravní značky a zařízení, anebo na těchto věcech cokoli umisťovat;
používat pásová a jiná vozidla, jejichž kola nejsou opatřena
pneumatikami nebo gumovými obručemi, nebo používat jiné stroje
a zařízení, které mohou způsobit poškození komunikace; výjimka
pro pásová vozidla A ČR historická vozidla;
používat sněhové řetězy v úsecích, kde vozovka není dostatečně
pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou;
používat hroty v pneumatikách, pokud zvláštní předpis nestanoví
jinak;
vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté odpady;
rozjíždět dočasné skládky údržbových hmot, otáčet zemědělské
nebo lesní stroje a potahy při provádění polních nebo lesních prací;
odstavovat silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé
k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou, nebo které
je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu (dále jen "vrak").
Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní
komunikace odstranit vrak do DVOU MĚSÍCŮ od doručení výzvy k odstranění.
Neučiní-li tak, odstraní a ZLIKVIDUJE vrak vlastník této pozemní komunikace na
náklady vlastníka vraku.
(§ 19 odst.2 a 3 zákona)

Zpoplatnění obecného užívání a druhy zpoplatnění.
Pozemní komunikace, které jsou označeny dopravní značkou označující zpoplatnění
příp. jejich úseky, lze užít vozidlem nejméně se čtyřmi koly (dále jen "motorové
vozidlo") nebo jízdní soupravou po zaplacení poplatku.
Zpoplatnění se stanoví podle
a) typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci „mýtné“
nebo
b) časového období užívání zpoplatněné pozemní komunikace „časový poplatek“.
(§ 20 zákona)

Osvobození od placení poplatků.
Placení poplatku nepodléhají motorová vozidla nebo jízdní soupravy
- vybavená zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu
(zákon č.361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud se jedná o vozidla
nebo jízdní soupravy
1. hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů (i bez
zvláštních výstražných světel);
2. ozbrojených sil ČR a ozbrojených sil jiného státu;
3. Vězeňské služby ČR;
4. Zdravotnické záchranné služby a dopravy nemocných, raněných a
rodiček;
opatřená nápisem „POLICIE“, „VOJENSKÁ POLICIE“ a „CELNÍ SPRÁVA“;
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-

používaná k dopravě těžce zdravotně postižených občanů, kterým byly podle
zvláštního právního předpisu (vyhláška č.182/1991 Sb., kterou se provádí
zákon o sociálním zabezpečení;
používaná k dopravě dětí, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným
nádorem nebo hemoblastosou;
používaná při odstraňování následků dopravních nehod na dálnicích
a rychlostních komunikacích, životních pohrom nebo při záchraně života
a zachování zdraví osob;
správce dálnic a silnic;
(§ 20a zákona)

Časový poplatek – platí od 1.1. 2012 (roční od 1.12.2011)
Platí pro silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší
povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 t.
Uhrazuje na jeden rok, jeden měsíc nebo deset dnů.
Výši poplatků stanoví tento zákon; horní hranice výše poplatku na jeden rok činí
1 500 Kč.
Výše časového poplatku za jeden měsíc a deset dnů se stanoví přiměřeně k výši
poplatku za jeden rok.
Výši časových poplatků pro každý rok stanoví prováděcí právní předpis.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ceny dálničních kupónů pro rok 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------vozidla

roční

měsíční

desetidenní

---------------------------------------------------------------------------------------------do 3,5 t
1 500,- Kč
440,- Kč
310,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(§ 21 zákona)

Povinnosti řidiče vozidla v systému časového zpoplatnění
Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je povinen
a) uhradit časový poplatek,
b) umístit elektronický kupon ve vozidle nebo na vozidle na místo
určené prováděcím předpisem,
c) sledovat technickou funkčnost elektronického kuponu,
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d) na požádání umožnit kontrolu úhrady časového poplatku policistou nebo
celníkem a na požádání předložit doklady potřebné ke kontrole podmínek pro
uplatnění osvobození od poplatku.
(bližší § 21a až § 21e zákona)

MÝTNÉ
Platí pro silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší
povolená hmotnost činí více než 3,5 t;
Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému elektronického mýtného, jehož součástí je
elektronické palubní zařízení; každé silniční motorové vozidlo provozované v tomto
systému musí mít!!.
Elektronické zařízení je nepřenositelné, jeho užití je vázáno na konkrétní vozidlo
zaevidované v systému.
Sazby mýtného mohou být rozlišeny podle
- emisní třídy vozidla,
- počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy,
- období dne,
- dne nebo období roku.
U vozidel osvobozených od zpoplatnění se mýtné nehradí.
Výši sazeb mýtného stanoví prováděcí právní předpis.
(§ 22 zákona)

Sazby mýtného se člení podle
a) emisní třídy vozidla se sazbou pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. do třídy EURO III a vyšší,
b) počtu náprav vozidla se sazbou pro vozidla se
1. dvěma nápravami,
2. třemi nápravami,
3. čtyřmi nebo více nápravami
c) období dne,
d) dne nebo období roku.
Silnice I. třídy takto:
Sazby mýtného se člení podle
a) emisní třídy vozidla se sazbou pro vozidla
1. do třídy EURO II,
2. do třídy EURO III a vyšší,
b) počtu náprav vozidla se sazbou pro vozidla se
1. dvěma nápravami,
2. třemi nápravami,
3.čtyřmi nebo více nápravami
c) období dne,
d) dne nebo období roku.
Povinnosti provozovatele a řidiče v systému elektronického mýtného
Provozovatel vozidla je před užitím zpoplatněné pozemní komunikace povinen
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a) provozovateli systému poskytnout údaje potřebné k zaevidování jím
provozovaného vozidla do systému;
b) zajistit instalování zaevidovaného elektronického zařízení do vozidla
c) poučit řidiče jím provozovaných vozidel o způsobu nakládání s elektronickým
zařízením a jeho užíváním.
d) zajistit úhradu mýtného podle podmínek sjednaných s provozovatelem systému.
Provozovatel vozidla nesmí
a) použít zaevidované elektronické zařízení do jiného vozidla v systému;
b) přikázat, dovolit, ani svěřit řízení vozidla pokud toto není zaevidováno a
vybaveno elektronickým zařízením vozidla.
Při stanovení a vyúčtování přepravného zákazníkům má provozovatel vozidla (ale
jen tuzemský dopravce !!), povinnost uvádět i výši mýtného vztahující se
k provedené přepravě.
(§ 22 c)

Řidič vozidla v systému elektronického mýtného je povinen
a) před užitím zpoplatněné pozemní komunikace zajistit zaevidování vozidla v
systému a instalaci elektronického zařízení do zaevidovaného vozidla v systému
– pokud tuto povinnost nesplnil provozovatel vozidla (!) – a zadat do
elektronického zařízení údaje umožňující správné stanovení mýtného;
b) po celou dobu jízdy na zpoplatněné pozemní komunikaci udržovat elektronické
zařízení v provozu;
c) nakládat s elektronickým zařízením pouze způsobem stanoveným prováděcím
právním předpisem;
d) uhradit mýtné, nebylo-li uhrazeno provozovatelem vozidla v systému
elektronického mýtného;
e) na výzvu policisty nebo celníka umožnit kontrolu úhrady mýtného
a funkčnost elektronického zařízení.
Řidič vozidla v systému elektronického mýtného nesmí toto vozidlo řídit pokud toto
vozidlo není v systému zaevidováno a vybaveno příslušným elektronickým
zařízením.
(§ 22 d)

INFORMACE PRO PRAXI:
a) Po jízdě kontrola funkce jednotky (krátký stisk tlačítka), doporučeno i při střídání řidičů zabrání se nesrovnalostem.
b) Výměna nebo náhrada
- nepoškozená nebo elektronicky čitelná = bezplatně;
- poškozená nebo elektronicky nečitelná = při výměně propadá původní kauce! za
vyměněnou jednotku - vždy nová kauce !
c) Ztráta nebo odcizení jednotky
- co nejdříve ohlásit na kontaktním místě (CP);
- od nahlášení je zablokována do 5 minut;
- na distribučním místě (DP) se ohlašuje, pokud chceme jednotku novou (na tu se
skládá kauce !);
- v případě již předplacené jednotky = nová kauce při výměně;
- post-pay = vyúčtování v následující faktuře;
- cizí osobou nalezenou jednotku lze vrátit na CP nebo DP;

145

- uživatelem nalezenou jednotku,nahlášenou jako ztracenou je tento povinen vrátit
a může požádat o vrácení kauce.
d) Propadnutí (zablokování) jednotky
- nahlášená ztráta jednotky;
- placení neplatným platebním prostředkem;
- pokud není jednotka používána více než 18 měsíců.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ŘIDIČI PROTO NIKDY NEZAPOMEŇTE :
1) Před jízdou prověřit počet náprav
- základní počet podle OTP = bez přípojných vozidel.
2) Nastavit podle skutečného stavu počet náprav (včetně přípojných
vozidel);
- POZOR, nutno započítat i nápravy ve zdvižené poloze, 2-, nebo 3nápravy jako samostatné nápravy!!
- změna nastavení – stiskem tlačítka na více jak 2 sekundy (opakovat
tolikrát, než je nastaven správný počet = 2; 3; 4);
- správný počet = krátké zablikání příslušného ukazatele.
3) Za správné nastavení odpovídáte VŽDY JEN VY - ŘIDIČ !!
4) Za jízdy pípnutí jednotky při průjezdu mýtným domem (bránou)
- 1 x = potvrzení správnosti mýtné transakce;
- 2 x = potvrzení správnosti mýtné transakce, ale s nízkým stavem
předplatného ( 600 Kč);
- 4 x, nebo vůbec NE = zastavit na distribučním místě (DP) a ŘEŠIT !!, jinak
následuje mobilní kontrola (celníci) a postih.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Způsoby úhrady mýtného
Mýtné se hradí v režimu
A) placení předem;
B) následné placení (podmínkou je uzavření dohody mezi provozovatelem
systému elektronického mýtného a provozovatelem vozidla, vč.platebních
prostředků);
A) Placení předem je možno realizovat platbou v hotovosti na konkrétních
distribučních na místech nebo platebními prostředky, které jsou stanoveny ve
smluvních podmínkách provozovatele systému elektronického mýtného.
B) V režimu následného placení je mýtné hrazeno způsobem a platebními
prostředky, které byly sjednány v dohodě mezi provozovatelem systému
elektronického mýtného a provozovatelem vozidla,
Nakládání s elektronickým zařízením
Pokud se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele nebo řidiče vozidla
(ztráta nebo odcizení), provozovatel nebo řidič vozidla OKAMŽITĚ nahlásí
provozovateli systému elektronického mýtného tuto skutečnost včetně
identifikačních údajů o vozidle.
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Sankce za porušení výše uvedených povinností
Řidič
Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu § 22d
- užije vozidlo, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením (pokuta
do 100 000 Kč – blokově do 5 000 Kč);
- užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující
stanovení mýtného nebo zadá chybné údaje(pokuta do100 000 Kč – blokově
do 5 000 Kč);
- užije zpoplatněnou pozemní komunikaci vozidlem, které nebylo zaevidováno
systému provozovatele elektronického mýtného(pokuta do 100 000 Kč –
blokově do 5 000 Kč );
- neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti
elektronického zařízení
a úhrady mýtného (pokuta do 100 000 Kč – blokově do 5 000 Kč);
- nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením(pokuta do 100 000 Kč –
blokově do 5 000 Kč)
- nezajistí úhradu mýtného – pokuta do 100 000 Kč).
Poznámky pro dopravce
1. Novela zákona č. 196/2012 Sb.(v § 22 odst. 3) stanoví rovněž možnost poskytování
slevy z mýta, a to do výše až 13%; v návrhu NV se upřesňují podmínky a stanoví
sleva při platbě mýtného –
ROČNĚ  min. 100 000 Kč
5%;
 min. 150 000 Kč
8%;
 min. 250 000 Kč
11%;
 400 000 Kč a více
13%.
Podle novely zákona je nově stanoveno, jako správní delikt právnických a
podnikajících fyzických osob, nenahlášení změn údajů nutných k zaevidování
vozidla do systému elektronického mýtného.
2. Mýtné samostatně není předmětem DPH (sdělení MF ze dne 9.1.2007), protože
mýtné je vedlejším výdajem při poskytování přepravní služby (je započítáno v ceně) a
zahrnuje se do základu daně.
3. Poplatky v sousedních státech:
RAKOUSKO - mýto (od 1.1. 2010) pro vozidla nad 3,5t; výše odvisí od úrovně emisí
(nutno zaznamenat do GO boxu = palubní jednotky). Pro vozidla do 3,5t dálniční
nálepka, kterou lze získat i na českém území (za Kč).
info: www . go-maut . at.
SLOVENSKO - mýto obdobně jako v ČR (nad 3,5t, možnosti úhrady, kontaktní a
distribuční místa apod.), včetně závislosti na emisní normě, hmotnosti a počtu
náprav vozidla.
Dálnice a rychlostní silnice = 0,083 – 0,209 euro/km;
silnice I. tř. = 0,063 – 0,156 euro/km.
Vozidla do 3,5t musí mít dálniční nálepku:
 desetidenní = 10 eur,
 měsíční = 14 eur,

 roční = 50 eur.
info: www . emyto . sk.
POLSKO - mýto (platí se od 1. 7. 2011) obdobně jako v ČR tj. nad 3,5t, výše odvisí
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od konkrétní komunikace, hmotnosti vozidla a jeho emisní třídě. U vozidel do 3,5t se
na určených komunikacích platí mýto buď manuálně nebo i elektronicky.
info: www . viatoll . pl.
NĚMECKO - mýto se vybírá u vozidel a jízdních souprav o celkové hmotnosti
vyšší než 12t (!), a to v závislosti na emisní třídě vozidla (tab. A) a počtu
náprav (tab. B) viz následující tabulky.

Tab. A

Zdroj:BAG.de

Tab.B

Zdroj:BAG.de

info: www . toll-colect . de.
148

FRANCIE - POZOR, od 20.7.2013 se platí u nákladních automobilů nad 3,5 t
dvojí poplatky za využívání silniční sítě:
MÝTNÉ - za použití dálnice (TIS PL s mikrovlnou technologií), cca 19 eurocentů
za projetý kilometr;
ECOTAXE – ekologická daň cca 12 eurocentů na 15 000 km regionálních silnic;
tento systém společnosti „Ecomouv1“ pracuje v systému GPS,
palubní jednotky tohoto systému jsou obdobné těm, jež se užívají
v jiných státech. Zjednodušeně lze říci, že po zavedení tohoto systému
nebude moci řidič nákladního automobilu nad 3,5 t projet Francií bez
zaplacení některého z uvedených poplatků!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 22e
Nezaplacené dlužné mýtné ani na základě výzvy provozovatele systému, ve které
bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě = soud (včetně zaplacení úroku
z prodlení určeného předpisy práva občanského).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení vozidel
Pozemních komunikacích kontrolní vážení a měření silničních motorových vozidel
- silničních motorových vozidel kategorie N 2, N 3;
- jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O2, O3 a O4;
- motorových vozidel kategorie OT3 a OT4.
Dvě kategorie kontrolního vážení:
a) kontrolní vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami nedochází k odklonění vozidla z provozu („vysokorychlostní vážení“);
zajišťuje a provádí kraj nebo obec, v součinnosti s nimi P ČR nebo CÚ;
b) kontrolní vážení vozidla jinými technickými zařízeními - dochází
k odklonu vozidla z provozu („nízkorychlostní vážení“); zajišťuje správce
pozemní komunikace v součinnosti s P ČR nebo CÚ; provádí P ČR nebo
CÚ samostatně.
Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje
- kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla,
- kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla,
- další hmotnostní poměry vozidla,
- kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav
(podle vyhlášky č.341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Vysokorychlostní kontrolní vážení zahrnuje
- kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla,
- kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu a skupiny náprav vozidla,
- další hmotnostní poměry vozidla.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 38b a § 38c
Řidič je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo
nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení.
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Zajížďka k zařízení na kontrolní vážení, včetně cesty zpět na pozemní komunikaci
nesmí být delší než 16 km; řidič je povinen řídit se pokyny osoby obsluhující
zařízení pro nízkorychlostní kontrolní vážení.
S výsledkem řidič seznámen předáním dokladu o výsledku kontrolního vážení (tento
doklad je zaslán rovněž provozovateli vozidla !).
Nejsou-li překročeny hodnoty stanovené zvláštním právním předpisem řidič
pokračuje v další jízdě; není možno účtovat žádné náklady vážení!
Jsou-li překročeny stanovené hodnoty (hmotnost, rozměry)
- projednáno jako přestupek řidiče; řidič nesmí pokračovat v další jízdě (nemá-li
povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace);
- také jako správní delikt provozovatele vozidla, který je povinen uhradit náklady
na vážení.
Nejsou-li splněny uvedené podmínky je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě kromě
policisty i příslušník Celní správy ve služebním stejnokroji.

§ 38d
Řidič je povinen na výzvu policisty nebo celníka podrobit vozidlo
vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení – na trase vozidla !!.
Řidič nesmí bezdůvodně měnit trasu vozidla, aby se vědomě vyhnul místu vážení !!
Jsou-li překročeny stanovené hodnoty (hmotnost, rozměry) :
-

je vystaven příslušným silničním úřadem vystaven doklad, který se doručí
provozovateli vozidla a následně řidiči; provozovatel je povinen sdělit údaje
o řidiči přetíženého vozidla;

-

věc projednána jako přestupek řidiče; řidič nesmí pokračovat v další jízdě
(nemá-li povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace); stejně tak je věc
projednána jako správní delikt provozovatele vozidla, který je povinen
uhradit náklady na vážení.

OPRÁVNĚNÍ CELNÍKA /ve vztahu k vážení a poplatkům/
Celním ve stejnokroji je oprávněn
a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení;
b) nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zabránit v další jízdě použitím
technického prostředku, odmítne-li podrobit vozidlo nízkorychlostnímu
kontrolnímu vážení nebo překročí-li vozidlo při vážení povolenou hmotnost;
c) zastavit vozidlo v systému elektronického mýtného, zjistit totožnost řidiče a
provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit
vozidlo v systému kontrole, zda je vybaveno funkčním elektronickým zařízením,
zda je evidováno v systému a zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje
umožňující správné stanovení mýtného;
d) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění, zjistit totožnost řidiče a
provozovatele vozidla, není-li řidič současně jeho provozovatelem, podrobit
vozidlo kontrole úhrady časového zpoplatnění;
e) nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zabránit mu v další jízdě použitím
technického prostředku, neumožní-li řidič kontrolu funkčnosti elektronického
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zařízení a úhrady mýtného nebo odmítne-li řidič na zpoplatněné pozemní
komunikaci uhradit na místě mýtné, nebylo-li již uhrazeno provozovatelem
vozidla v systému elektronického mýtného nebo jde-li o silniční motorové
vozidla, jehož užití na zpoplatněné pozemní komunikaci zpoplatnění nepodléhá.
(odst. 7 § 40 zákona)

SPRÁVNÍ DELIKTY / výběr /
Přestupky
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
užije dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným než obvyklým způsobem
nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny anebo nedodrží podmínky
stanovené v povolení zvláštního užívání určeny - pokuta do 500 000 Kč;
-

znečistí nebo poškodí dálnici, silnici nebo místní komunikaci, její součásti
( např. odpočívky, mostní objekty, tunely, dělící pásy, svislé dopravní značky,
svodidla, vodorovné dopravní značení, protihlukové stěny apod.) nebo
příslušenství ( např. přenosné svislé dopravní značky, dopravní zařízení,
světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, silniční vegetace,
zásobníky a skládky údržbových hmot apod.) - pokuta do 300 000 Kč ;

-

na dálnici, silnici nebo místní komunikaci provádí činnost, která je podle § 19
odst. 2 písm. a) až g) zakázána ( např.vypouštět vodu, splašky a jiné tekuté
odpady, odstavovat silniční vozidlo trvale technicky nezpůsobilé k provozu a
není opatřeno SPZ, dále vozidlo zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu
/„vrak“/) .) - pokuta do 300 000 Kč ;

-

jako vlastník „vraku“ neuposlechne výzvy správce (vlastníka) dálnice, silnice
nebo místní komunikace k odstranění „vraku“ - pokuta do 300 000 Kč
(viz „Poznámka“) ;

-

bez průtahů neodstraní jí způsobené znečištění dálnice, silnice nebo místní
komunikace, ani místo takového znečištění alespoň provizorně neoznačí nebo
neprodleně takovou závadu neoznámí správci (vlastníku) pozemní komunikace
- pokuta do 300 000 Kč ;

- neprodleně neoznámí jí způsobené poškození dálnice, silnice nebo místní
komunikace správci (vlastníku) pozemní komunikace anebo neprodleně
místo takového poškození alespoň provizorním způsobem neoznačí ani
neprodleně takové poškození pozemní komunikace neodstraní - pokuta
do 300 000 Kč ;
-

kdo v rozporu s § 29 tohoto zákona umístí na pozemní komunikaci pevnou
překážku nebo ji neodstraní na svůj náklad ve lhůtě stanovené silničním
správním úřadem - pokuta do 300 000 Kč .

Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění se dopustí přestupku tím, že
-

užije vozidlo v systému časového zpoplatnění, aniž by byl uhrazen časový
poplatek. - pokuta do 100 000 Kč, blokově do 5 000 Kč;

-

nepřilepí celou plochou na viditelném stanoveném místě ve vozidle určený díl
kupónu nebo nevyznačí údaj o registrační značce vozidla na kupónu
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-

prokazujícím úhradu časového poplatku - pokuta 100 000 Kč, bloková
pokuta do 5 000 Kč;
nepředloží na požádání policisty nebo celníka díl kupónu prokazující úhradu
časového poplatku pokuta 100 000 Kč , bloková pokuta
do 5 000 Kč
neodstraní díl kuponu po ukončení doby jeho platnosti - pokuta 100 000 Kč,
bloková pokuta do 5 000 Kč.

Řidič vozidla v systému elektronického mýta se dopustí přestupku tím, že
- užije vozidla, které není vybaveno funkčním elektronickým zařízením - pokuta
do 100 000 Kč, bloková pokuta do 5 000 Kč;
-

užije vozidlo, aniž by zadal do elektronického zařízení údaje umožňující
stanovení mýtného nebo zadá tyto údaje chybně - pokuta do 100 000 Kč,
bloková pokuta do 5 000 Kč;

-

užije zpoplatněnou pozemní komunikaci s vozidlem, které nebylo zaevidováno u
provozovatele systému elektronického mýtného - pokuta do 100 000 Kč,
bloková pokuta do 5 000 Kč;

-

neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby umožnil kontrolu funkčnosti
elektronického zařízení a úhrady mýtného - pokuta do 100 000 Kč, bloková
pokuta do 5 000 Kč;

-

nakládá neoprávněně s elektronickým zařízením - pokuta do 100 000 Kč,
bloková pokuta do 5 000 Kč;

-

nezajistí úhradu mýtného - pokuta do 100 000 Kč !!.

Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že
- neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo
nízkorychlostnímu nebo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení - pokuta do
500 000 Kč, blokově do 30 000 Kč;
-

neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní
vážení - pokuta do 500 000 Kč, blokově do 30 000 Kč;

-

vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem - pokuta do 500 000 Kč, blokově do 15 000
Kč;

-

vozidlo pokračuje v jízdě, ačkoli při kontrolním vážení tohoto vozidla bylo
zjištěno překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem
- pokuta do 500 000 Kč, blokově do 30 000 Kč;

-

vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem - pokuta do 500 000 Kč, nebo příkazním
řízením do 30 000 Kč;

-

bez vážného důvodu změní trasu vozidla tak, aby se vědomě vyhnul místu, kde
se vysokorychlostní vážení provádí - pokuta do 500 000 Kč, blokově do
5 000 Kč;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA K ZÁKONU.
Novela zákona o odpadech (zákon č.188/2004 Sb.) v § 36 až 37e pojednává
o nakládání s autovraky.
Každý, kdo se chce zbavit autovraku, je povinen ho předat provozovateli
zařízení ke sběru autovraků. Ten je povinen autovrak převzít bezúplatně,
pokud se jedná o kompletní autovrak vozidla kategorie M1 a N1 poprvé
uvedeného do provozu po 1.7.2002. Od 1. 1. 2007 jsou bezúplatně přijímány
i autovraky vozidel kategorie M1 a N1 poprvé uvedených do provozu před
1.7.2002 !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KAPITOLA 6
BOZP, tachografy, předpisy EU a další předpisy pro řidiče
ZÁKON č.262/2006Sb. - ZÁKONÍK PRÁCE.
Základní normou (právně nejzávažnější) jsou obecná ustanovení zákona
č.262/2006 Sb., zákoníku práce, vztahující se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví
při práci, jako např.:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pojem předpisu k zajištění BOZ při práci vysvětluje § 349 odst. 1 zákoníku práce:
Právní a ostatní předpisy k zajištění BOZ jsou mimo jiné předpisy na ochranu života a
zdraví, bezpečnosti technických zařízení, předpisy o požární ochraně, dopravní
předpisy apod.

§ 79 - Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit 40 hodin týdně
(týdnem se podle § 78 ZP rozumí každé období na sebe navazujících 7 dnů). (Podle
směrnice EU).

§ 82 a § 83 - Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny
nesmí délka směny přesáhnout 9 hodin. Je-li dohodnuto jiné rozvržení
pracovní doby nesmí délka směny přesáhnout
12 hodin. (Podle směrnice ES)

§ 88 a § 89 - Přestávky v práci – po 6 hodinách min. 30 minut; přestávky
na jídlo a oddech mohou být rozděleny do několika částí v trvání nejméně 15
minut. Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní
doby .
Má-li zaměstnanec při výkonu práce právo na bezpečnostní přestávku podle
zvláštních právních předpisů, započítává se tato bezpečnostní přestávka do
pracovní doby. Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci
na jídlo a oddech, započítává se přestávka v práci na jídlo a oddech do
pracovní doby a přísluší za ni mzda. Pro pracovníky v dopravě platí podle
§ 100 ZP zvláštní právní předpis ( Nařízení vlády č.589 / 2006 Sb.).

§ 90 - Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - alespoň 12 hodin
během 24 hodin po sobě jdoucích. Zkrácen až na 8 hodin po sobě jdoucích
může být za podmínky, že následující odpočinek bude prodloužen o dobu
zkrácení tohoto odpočinku mimo jiné v dopravě např. jen v nepřetržitých
provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době a při práci přes čas !
§ 92 - Odpočinek v týdnu - během každého období sedmi po sobě jdoucích
kalendářních dnů v trvání alespoň 35 hodin (mladistvý min. 48 hodin). Umožňujeli to provoz zaměstnavatele, stanoví se odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na
stejný den a tak, aby do něho spadala neděle. (Podle směrnic EU).
Toto platí například tehdy, když řidič ve svém pracovním režimu nepodléhá
Nařízení č.561/2006 / nebo Dohody AETR /.
§ 95 - Pracovní pohotovost – Podle § 78 odst. 1 písm. h) ZP se pracovní
pohotovostí rozumí doba, v níž je zaměstnanec připraven k případnému výkonu
práce konané nad rámec rozvrhu pracovních směn. Zaměstnanci přísluší za dobu
pracovní pohotovosti odměna podle § 140 ZP (min. 10 % průměrného
výdělku).
154

Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda nebo
plat; pracovní pohotovost, při které k výkonu práce nedojde, se do pracovní doby
nezapočítává (a tudíž zaměstnanci žádná mzda ani plat nepřísluší). Pracovní
pohotovost může být strávená jen na jiném místě dohodnutém se
zaměstnancem odlišném od pracovišť zaměstnavatele !
§ 100 - Vláda stanoví nařízením odchylnou úpravu pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě jimiž jsou mimo jiné
a) členové osádky NA nebo autobusu,
b) zaměstnanci údržby pozemních komunikací,
c) zaměstnanci MHD.
Přitom bude blíže vymezen okruh uvedených zaměstnanců a upraven postup
a další povinnosti zaměstnavatele při úpravě pracovní doby a doby
odpočinku.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tímto předpisem je NV č.589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava
pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§ 103 - Zaměstnavatel je povinen mimo jiné:
- nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jehož výkon by neodpovídal
jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti; zajistit zaměstnancům školení
o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZ při práci, které doplňují
jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají
jejich práce a pracoviště při nástupu zaměstnance do práce, změně
pracovního zařazení či druhu práce, při změně výrobních nebo pracovních
prostředků (těmito mohou být i nové, moderní typy užitkových vozidel
apod.) a v případech, které mají, anebo mohou mít vliv na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci ;
- pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a soustavně vyžadovat a
kontrolovat jejich plnění;
- zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci;
- zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanovených zvláštními
právními předpisy (např. zákon č.379 / 2005 Sb.);
- o školeních, informacích a pokynech vede zaměstnavatel dokumentaci.
§ 106 - zaměstnanci mají právo na zajištění BOZ při práci, na informace o
rizicích jejich práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich
působení;
- zaměstnanci jsou oprávněni odmítnout výkon práce, u níž mají důvodně za
to, že bezprostředně a závažným způsobuje ohrožuje jejich život nebo
zdraví nebo jiných osob; takové odmítnutí nelze považovat jako nesplnění
povinnosti zaměstnance;
- zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní
bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se
bezprostředně jeho jednání; znalost předpisů a požadavků zaměstnavatele
k zajištění BOZ při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních
předpokladů každého zaměstnance;
- zaměstnanec je zejména povinen
- účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu BOZ při práci
a podrobit se ověření jejich znalostí;
- podrobit se lékařským prohlídkám, očkování apod. stanoveným zvláštními
předpisy;
- dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění
BOZ při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami
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-

-

-

bezpečného chování na pracovišti, dodržovat stanovené pracovní postupy
a používat stanovené pracovní pomůcky, dopravní prostředky apod.;
nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na
pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště, nevstupovat pod jejich
vlivem na pracoviště zaměstnavatele; neplatí pro zaměstnance v horkých
provozech, kteří konzumují pivo se sníženým obsahem alkoholu, a na
zaměstnance, u nichž je požívání těchto nápojů součástí plnění pracovních
úkolů nebo je s nimi spojeno;
nekouřit na pracovištích, kde pracují také nekuřáci;
oznámit zaměstnavateli pokud je toho schopen svůj pracovní úraz, nebo
pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem (tato povinnost je obsažena i
v NV č. 494/2001 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů, v platném
znění);
podrobit se na pokyn příslušného pověřeného pracovníka zjištění, zda
není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek ( viz rovněž zákon
č.379/2005 Sb.).

Státní odborný dozor nad BOZ při práci upravují zvláštní předpisy (zákon
č.174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad BOZ , ve znění zákona č.47/1994
Sb.a zákona č.251/2005 Sb.). Z něj vyplývají instituty různých orgánů a organizací
státního odborného dozoru, které vykonávají dozor nad bezpečností práce,
bezpečnosti technických zařízení a stanovenými pracovními podmínkami, příp.
dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení.

ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNAVATELE ZA ŠKODU
Obecnou odpovědnost zaměstnavatele za vzniklou škodu řeší následující
§ 265 - zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která mu vznikla při
plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s nimi porušením právních povinností
nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům; toto platí stejně i v případě,
pokud škodu jemu způsobí jiný zaměstnanec, který plní úkoly zaměstnavatele,
jednající jeho jménem.
POZOR, zaměstnavatel neodpovídá za škodu, která vznikne zaměstnanci na
dopravním prostředku, kterého použil při plnění pracovního úkolu (nebo
v souvislosti s nimi) bez jeho souhlasu.

PRACOVNÍ ÚRAZY
Zákoník práce v § 364 až 374 stanoví podmínky posouzení úrazu jako
pracovního a současně okolnosti související s jeho odškodněním. Vzhledem
k tomu, že se velice často jedná o komplikovanou záležitost, řešenou mnohdy i
soudy, zůstaneme v našem výkladu jen u obecných zásad.
Stanoví se následující podmínky pro posouzení úrazu jako pracovního:
- pracovní úraz je poškození zdraví nebo smrt při plnění pracovních
povinností nebo v přímé souvislosti s nimi;
- úraz, který se přihodí zaměstnanci na cestě do zaměstnání a zpět se
nepovažuje za pracovní; toto platí i pro nemoci z povolán; nemocemi
z povolání jsou nemoci uvedené v právních předpisech o sociálním
zabezpečení (seznam nemocí z povolání), jestliže vznikly za podmínek tam
uvedených;
- dále je stanovena odpovědnost za škodu při pracovním úrazu pro
zaměstnavatele i v tom případě, že dodržel ustanovení všech
bezpečnostních předpisů; odpovědnosti se zaměstnavatel zprostí jen za
podmínek, které jsou dále uvedeny :
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1) ZCELA se zaměstnavatel zbaví odpovědnosti při pracovním úrazu
- byla-li škoda zaviněna porušením bezpečnostního předpisu, se kterým byl
zaměstnanec řádně seznámen a jeho znalost a dodržování bylo soustavně
zaměstnavatelem vyžadováno a kontrolováno;
- zaměstnanec zavinil škodu svojí opilostí, příp. zneužitím omamným
prostředků a zaměstnavatel nemohl škodě zabránit; tyto skutečnosti však
musí být JEDINOU příčinou vzniklé škody.
2) ZČÁSTI se zaměstnavatel může zbavit odpovědnosti tehdy,
- jedná-li se o stejné důvody jako při úplném zproštění, ale škoda byla
částečně zaviněna zaměstnavatelem;
- jednal-li zaměstnanec v úrazové situaci lehkomyslně a v rozporu
s obvyklým chováním (i když neporušil žádný bezpečnostní předpis).
Při částečném zproštění nese část škody poškozený a část zaměstnavatel.
Zaměstnavatel se NEMŮŽE zbavit odpovědnosti za pracovní úraz, který
zaměstnanec utrpěl při odvracení škody hrozící tomuto zaměstnavateli nebo
nebezpečí přímo ohrožující život nebo zdraví, pokud tento stav zaměstnanec sám
úmyslně nevyvolal.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz,
náhradu za utrpěnou škodu v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá; jedná se o
náhradu
a) ztráty výdělku,
b) za bolest a ztížení společenského uplatnění,
c) ÚČELNĚ vynaložených nákladů spojených s léčením,
d) věcné škody;
Způsob a rozsah náhrady je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného
odkladu s příslušným odborovým orgánem a zaměstnancem.
Způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů a okruh orgánů jimž se
pracovní úrazy ohlašují řeší Nařízení vlády č.494 /2001 Sb.

B) Nařízení vlády č.168/2002 Sb., jimž se provádí ZP.
Nařízení vlády č.168/2002 Sb., stanoví způsob organizace práce a pracovních
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními
prostředky.

Pro účely tohoto nařízení se rozlišuje
a) místní provozní bezpečnostní předpis (dříve tzv.“dopravně provozní řád“),
který upravuje pracovní a technologické postupy při provozování
dopravy, dále bezpečnostní předpisy jednotlivých prováděných
pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovního
prostředí, ohrožení zaměstnanců, povětrnostní situaci a pravidla
dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích;
b) normová hodnota, jíž se rozumí konkrétní technický požadavek obsažený
v příslušné ČTN.
Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci
zaměstnanců v souladu s tímto nařízením, se zvláštními právními předpisy (např.
zákonem č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích apod.), návodem dodaným výrobcem pro provoz a
používání dopravních prostředků a místním provozním bezpečnostním předpisem.
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Povinnosti zaměstnavatele při provozování silniční dopravy, opravách,
kontrole a údržbě dopravních prostředků a pracovních činností, při
nichž se používají dopravní prostředky.
Zaměstnavatel je povinen
- určit prostory pro bezpečnou nakládku a vykládku přepravovaného
nákladu a určit zaměstnance, který koordinuje a řídí tuto činnost;
-

vydat organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých
nebo rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních
prostředků a zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti
a před zahájením prací určit způsob jejich dorozumívání;

-

zajistit, aby pracoviště mimo pozemní komunikace bylo v případě
potřeby vyznačeno výstražnými tabulkami, výstražnými značkami po
případě nahrnutím zeminy tam, kde hrozí nebezpečí zřícení nebo
zasypání dopravního prostředku;

-

zajistit, aby nebezpečná místa v terénu byla za snížené viditelnosti
opatřena světly, odrazkami nebo odrazovými deskami;

-

zabezpečit, aby v případě že to vyžadují okolnosti, byl zaměstnanec
při pohybu na pracovišti mimo pozemní komunikace seznámen
s místními provozními podmínkami.

Zaměstnavatel je povinen zajistit aby zaměstnanec
-

neodstavoval dopravní prostředek na nevhodném místě z hlediska
bezpečnosti práce (zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí)

-

nevjížděl na místa, kde povrch terénu není dostatečně pevný, široký
a sjízdný;

-

používal při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při
sestupu z ní a při plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení;

-

zabezpečil bezpečné otáčení nebo couvání za pomoci dalšího
zaměstnance, vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled
nebo terén mimo pozemní komunikaci;

-

prováděl kontrolu spojení a kontrolu závěsného zařízení dopravního
prostředku při připojování dopravního prostředku a po odpojení
prováděl kontrolu odpojení a zajišťoval rozpojené dopravní
prostředky proti samovolnému pohybu;

-

používal při odstraňování poruch, ke kterým došlo během jízdy na
pozemních komunikacích a kdy je nutno na ně vstoupit, výstražné
vesty vysokou viditelností vyhovující požadavkům normových hodnot.

Bezpečnostní přestávky.
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Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec, který řídí dopravní
prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis (např. Nařízení
Rady č.561/2006 případně Dohoda AETR) :
- nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny (za dobu řízení se
považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 min. např. nakládkou a
vykládkou, opravami, odbavováním cestujících apod.);
- po uplynutí maximální doby řízení přerušil řízení bezpečnostní přestávkou
v trvání nejméně 30 min., nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma
směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu; tato přestávka může být
rozdělena na dvě přestávky nejméně 15ti minutové zařazené do doby řízení;
- během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho
pracovních povinností s výjimkou dozoru na vozidlo a jeho náklad;
bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat –
přestávky se neposkytují na začátku a konci pracovní doby;
- vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení
vozidla a bezpečnostních přestávkách;

C) NAŘÍZENÍ VLÁDY č.589 / 2006 Sb., kterým se provádí
odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku
zaměstnanců v dopravě / k § 100 odst.1 a § 213 odst.6
zákoníku práce/.
Toto nařízení
- zapracovává příslušné předpisy ES (Směrnice 2002/15/ES a Směrnice
2003/88/ES;
- v návaznosti na přímo použitelné předpisy ES (Nařízení č.3820/85 a
č.561/2006) upravuje odchylně pracovní dobu a dobu odpočinku podle §
100 odst. 1 písm. a) až f) ZP (např. zaměstnanců údržby pozemních
komunikací apod. – viz dále).
/§1/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Bližší viz materiál SYSTEMCONSULT: „Co má vědět řidič vozidla nad
3,5t“ téhož autora.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Zaměstnanec údržby pozemních komunikací.
V zimním období a při likvidaci důsledků povětrnostní situace (např. vánice,
dlouhodobé intenzivní sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí
déšť, vichřice, povodně, přívalové vody apod.) může být pracovní doba v jednotlivých
týdnech max. 60 hodin, za vyrovnávací období (§ 83/1 ZP) nepřesáhla
stanovenou týdenní pracovní dobu ( podle § 79 ZP 40 hodin týdně); délka směny
v zimním období a při likvidaci důsledků povětrnostní situace může činit
nejvýše 16 hodin.
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami - v zimním období a při likvidaci
důsledků povětrnostní situace (např. vánice, dlouhodobé intenzivní sněžení, vznik
souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody
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apod.) alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích. V těchto situacích
nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami může být zkrácen až na 6 hodin, nebo
pokud předchozí směna byla kratší než 6 hodin až na dobu trvání této směny,
nejméně však na dobu 3 hodin (!);
Nepřetržitý odpočinek v týdnu - v zimním období a při likvidaci důsledků
povětrnostní situace (např. vánice, dlouhodobé intenzivní sněžení, vznik souvislé
námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně, přívalové vody apod.)
během každého období 7 po sobě jdoucích kalendářních
dnů nepřetržitý odpočinek v týdnu alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů
bude tento odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin.

AETR a NAŘÍZENÍ ES 561/2006 a č.3821/85 RADY
o práci osádek v silniční dopravě /platné od 11. 04. 2007/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRO ŘIDIČSKOU PRAXI:
Dále probíraná problematika je podrobně vysvětlena v publikacích a
projektech vydavatelství SYSTEMCONSULT, jako např. „Tachografy – příručka
uživatele“, „Nařízení 561, 3821 a AETR do kabiny“, „AETR – 2010. Pravidla
práce osádek“ nebo na CD „Práce osádek a tachografy v EU“, „Přeprava
nákladu“, „Co má vědět řidič vozidla nad 3,5t“ anebo „Psychologie a
bezpečnost provozu“ apod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vnitrostátní i mezinárodní (přeshraniční) doprava je upravena zákonem
č.111/1994 Sb., ve znění zákona č.1/2002 Sb.; § 3 odst. 1 písm. c), které stanoví
povinnosti tuzemského dopravce při provozování dopravy zajistit dodržování
NAŘÍZENÍ ES 561/2006 a č.3821\85, příp. Dohody AETR, pokud se na tato
vozidla vztahují. V ostatních případech je dopravce povinen zajistit, aby řidiči
dodržovali ustanovení týkající se doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby
odpočinku (např.řidiči nákladních automobilů kategorie N1, osobních automobilů
apod.) podle zvláštních právních předpisů (např. NV č.589/2006 a vyhlášku
č.478/2.
Nařízení ES 561/2006 a č.3821/85 o práci osádek v silniční dopravě /platné
od 11. 04. 2007 , které je až na některé výjimky v podstatě shodné se zněním
Dohody AETR, se uplatňuje ve vnitrostátní silniční dopravě a při dopravě
mezi jednotlivými státy EU (včetně České republiky).
Při přeshraniční dopravě mezi členskými zeměmi a tzv. zeměmi třetími (tj.
nečlenskými zeměmi EU) platí Dohoda AETR (např. při jízdě ČR-Černá Hora
platí Dohoda AETR i pro tranzit přes SR a Maďarsko a Srbsko).
Pro orientaci uvádím výčet případů, kdy se neuplatňují ustanovení těchto Nařízení a Dohody
AETR;
jedná se o následující vozidla:
- vozidla určená pro přepravu nákladů, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost včetně návěsu
nebo přívěsu nepřesahuje 3 500 kg;
- vozidla pro přepravu cestujících avšak nejvýše 9 osob včetně řidiče ;
- vozidla pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka žádného ze spojů
nepřesahuje 50 km;
- vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 km/h
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-

-

-

-

vozidla používaná nebo kontrolovaná ozbrojenými silami, civilní obranou, požárními
sbory
a silami odpovědnými za dodržování veřejného pořádku;
vozidla používaná pro zvláštní účely (údržba kanalizačních sítí, rozvodů vody, plynu a
elektřiny, údržba a kontrola silnic, odvoz a likvidace odpadů, telegrafní a telefonní
služby, přeprava poštovních zásilek, zajišťování rozhlasového a televizního vysílání,
detekce rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů);
vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely;
vozidla přepravující cirkus nebo lunapark;
speciální havarijní vozidla do 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla;
vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách (vývoj, opravy, údržba) vozidel, která
ještě nebyla uvedena do provozu;
vozidla používaná pro neobchodní přepravu zboží pro vlastní potřebu do 7,5t nejvyšší

přípustné hmotnosti;
-

vozidla používaná pro svoz mléka nebo zásobování potravinami na pravidelných trasách.

Režim práce řidičů je Nařízením ES 561/2006 a č.3821/85 , anebo
DOHODOU AETR°) stanoven takto:
a) Denní doba řízení vozidla, tj. doba mezi dvěma denními odpočinky - max.
9 hodin, 2 x v týdnu může být prodloužena na 10 hodin.

b)

Týdenní doba řízení vozidla
Nařízením ES č.561/2006 je stanovena na 56 hodin.

c) Celková doba řízení během dvou po sobě následujících týdnů =
90 hodin;

d) Denní doba odpočinku mezi dvěma směnami - v průběhu každých 24
hodin) nejméně 11 hodin; zkrácen může být nejvýše 3x v týdnu na nejméně
9 souvislých hodin (zkrácená denní doba odpočinku se nevyrovnává !).
Denní odpočinek může být rozdělen na 2 části ve dnech kdy trvá 11 hodin,
přičemž první část musí činit min.3 hodiny a druhá část min. 9 hodin.

e) Týdenní doba odpočinku. V každém týdnu musí být po nejvýše 6 denních
dobách řízení vozidla denní odpočinek nahrazen odpočinkem týdenním.
Týdenní doba odpočinku musí být tedy uskutečněna nejdéle po 54 hodinách
(6 x 9 hod.), příp. po 56 hodinách (4 x 9 + 2x10 hod.).
Týdenní doba odpočinku
- řádná
- 45 hodin po sobě jdoucích;
- zkrácená - kratší než 45 hodin, ale delší než 24 hodin; zkrácení
musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku
vybranou VCELKU před koncem následujícího třetího
týdne k odpočinku nejméně 9 hodin (na požádání řidiče
v místě obvyklého odstavení vozidla nebo v místě bydliště !!);
denní i zkrácený týdenní odpočinek může být stráven i ve
stojícím vozidle, které je opatřeno lůžkem.
Ve kterýchkoli dvou po sobě jdoucích týdnech musí mít řidič dvě řádné nebo
jednu řádnou a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku; dvě zkrácené
týdenní doby odpočinku po sobě nejsou povoleny. POZOR, podle Metru

mohou být i 2 zkrácené doby týdenních odpočinků za sebou!!
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f) Jsou-li ve vozidle 2 a více řidičů
Každý z nich denní odpočinek nejméně 9 hodin po sobě jdoucích v průběhu
každých 30 hodin (hodiny tohoto odpočinku musí následovat za sebou);
Podle pokynu EK č.2/2010 lze pohotovost druhého řidiče počítat jako
přestávku v řízení !!

g) Přerušení doby řízení
Doba

řízení musí být po 4,5 hodinách přerušena přestávkou v trvání nejméně
45 minut (nenásleduje-li odpočinek mezi dvěma směnami nebo odpočinek
v týdnu); přestávku lze dělit pouze na dvě části z nichž první trvá min.
15 minut, po níž následuje druhá v trvání min. 30 minut !
Během přestávek v řízení řidič nesmí vykonávat žádné jiné práce (jinou činnost);
doba čekání a doba nevěnovaná řízení vozidla strávená v jedoucím vozidle, při jízdě
na trajektu nebo ve vlaku (RO-LA) se za „jinou činnost“ nepovažuje (může se jednat
o pohotovost k jízdě nebo odpočinek).
Členské státy EU si navzájem poskytují pomoc při používání tohoto nařízení a
i při kontrole jeho dodržování.

°) - drtivá většina ustanovení N (ES) č.561 a Dohody AETR je shodná!
REŽIM PRÁCE JINÝCH ŘIDIČŮ V AUTOMOBILOVÉ DOPRAVĚ.
Řidiči vozidel pro přepravu nákladů do celkové hmotnosti 3 500 kg nebo jiná
vozidla stanovená vyhláškou MD č.478/2000 Sb., kterou se provádí zákon
č.111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů mají režim práce upraven podle
této výše uvedené vyhlášky takto:
a) Denní doba řízení vozidla max. 10 hodin (včetně přerušení jízdy na dobu kratší
než 10 minut);
b) 14denní doba řízení vozidla = nesmí překročit dobu 100 hodin v období
dvou po sobě následujících týdnů; týdenní doba řízení není stanovena;
c) Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami = nejméně 8 hodin; odpočinek
může být 2x v v týdnu rozdělen, přičemž jedna část musí činit 6 hodin
a nepřetržitý odpočinek musí být prodloužen na 10 hodin.
d) Bezpečnostní přestávky - doba řízení musí v městské autobusové dopravě
po 4 hodinách přerušena bezpečnostní přestávkou v délce 30 minut;
tato přestávka může být rozdělena do několika nejméně 10minutových
částí zařazených do doby řízení vozidla. U řidičů ostatních vozidel (tzv.
„referentů“) upravuje bezpečnostní přestávky NV č.168/2002 Sb. (viz
dříve)
e) Nepřetržitý odpočinek v týdnu - upravuje ZP a nařízení vlády č. 108/94 Sb.
ve znění nařízení vlády č.461/2000 Sb.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYBAVENÍ VOZIDEL ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM A EVIDENCE
ČINNOSTI ŘIDIČE (NAŘÍZENÍ č.3821/85 a vyhl.MD č.341/2002
Sb., ve znění vyhl. č. 388/2008 Sb., příloha č. 1, bod 27)
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Povinnost vybavení vozidla záznamovým zařízením se vztahuje
- na všechna vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5t uvedená do
provozu po 1.1.1990;
- na vozidla kategorie M1 určené k přepravě více než 9 osob včetně řidiče a
N1, uvedená do provozu po 1.7.2001 a která jsou vybavena spojovacím
zařízením v případě, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy
přesahuje 3,5t.
Od 14.10. 2008 mohou být vozidla vybavena POUZE EC tachografy !!
Od 1.5. 2006musí být nově (nejen v ČR!!) registrovaná vozidla podle Přílohy I
B Nařízení EHS č. 3821/85(Rady /ES/) povinně vybavena digitálním
tachografem !!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝJIMKY (výběr z N Rady č.561/2006 EU):
■
■
■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

vozidla určená pro přepravu nákladů, jejichž největší povolená hmotnost včetně
největší povolené hmotnosti přívěsu nebo návěsu nepřekračuje 3 500 kg;
vozidla pro přepravu cestujících avšak nejvýše 9 osob včetně řidiče;
vozidla speciální = kategorie „S“ a „N“ se speciální nástavbou (autobagr,
autojeřáb, autodílna, vozidlo s montážní plošinou, vrtné soupravy apod.) protože
nepřepravují náklady, nemusí mít tachograf - pozor, když ale jede toto vozidlo
s přípojným vozidlem s naloženým nákladem, tak ano !!
vozidla s rychlostí nepřesahující 40 km/hod;
vozidla na linkách nepřesahujících 50 km od místa obvyklého odstavení nebo
řízení není řidičovou hlavní činností (servisní Avia řízená elektromechanikem);
výše uvedená vozidla mohou mít nainstalovaný i starší tachografy typu
„Magdeburg“; řidič musí vést záznam o provozu vozidla !!;
režim práce a obsluhy podle NV č.168/2002 Sb.;
POZOR, vozidla užitá při kombinované dopravě /např. BBS./ do a nad 50 km podle
N R 561/2006 EU MUSÍ být vybavena tachograf; při použití digitálního tachografu,
přepněte na „OUT“;
vozidla používaná nebo řízená ozbrojenými silami, jednotkami požární ochrany a
Policií ČR;
vozidla používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích;
specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely;
vozidla přepravující cirkus a lunapark;
speciální havarijní vozidla;
vozidla používaná pro zvláštní účely (údržba kanalizačních sítí, rozvodů vody,
plynu a elektřiny, údržba a kontrola silnic, odvoz a likvidace odpadů, telegrafní
a telefonní služby, zajišťování rozhlasového a televizního vysílání, detekce
rozhlasových a televizních vysílačů a přijímačů);
vozidla používaná pro neobchodní přepravu zboží pro vlastní potřeby (do 7,5t);
vozidla správy státních hmotných rezerv při zajišťování přepravy materiálů
státních hmotných rezerv, humanitární pomoci státu za krizových situací.

------------------------------------------------------------------------------------------------Výjimky neplatí při dopravě na vlastní účet (podle zákona č.111/1994 Sb. se
jedná o tzv. „závodovou dopravu“.

-----------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA:
Bude vhodné, když vozidla s výše uvedenou výjimkou budou pro případné
kontroly (silniční nebo na STK apod.), vybavena prohlášením provozovatele,
že jsou užívána výlučně k výše uvedeným činnostem, a proto nemusí být
vybavena tachografem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dále přístroj registruje a zaznamenává např. jede-li vozidlo bez platné karty či bez
karty vůbec nebo je-li karta vložena nebo vyjmuta během jízdy apod.
Údaje o dobách řízení a dobách odpočinku za posledních 28 dní se zaznamenávají
na kontrolní /čipovou / kartu řidiče.
Záznamové zařízení musí rovněž upozornit řidiče 15 minut před a v okamžik
překročení doby 4,5 hod. souvislé doby řízení; upozornění musí být vizuální (žluté
nebo oranžové barvy, znázorněno nejméně 30 sekund) může být k němu přiřazeno i
upozornění zvukové. Všechny zakódované údaje uchovávané v tachografu lze
vytisknout.
Záznamové zařízení (tachograf nebo palubní počítač) s registrací pracovní činnosti
řidiče musí být z hlediska konstrukce, instalace a použití schváleno podle nařízení
Rady EHS č.3820/85, jak to vyplývá z přílohy č.1 (bod 26 ) vyhlášky č.341/2002
Sb.; jedná o kontrolní měřidlo, které podléhá ustanovením zákona č.505/1990 Sb.,
o měřictví, ve znění pozdějších předpisů.
Záznamové zařízení včetně jeho pohonu musí být zaplombováno; ověřování se
provádí 1x za dva roky pověřeným a registrovaným odborným pracovištěm. Je-l
záznamové zařízení namontováno ve vozidlech, u nichž není toto záznamové
zařízení předepsáno ověřuje se přesnost nejdéle 1x za pět let.
Kromě pravidelných kontrol se musí provést kontrola záznamového zařízení provést
- po každé opravě přístroje nebo když byla porušena plomba;
- došlo-li ke změně stálého převodu vozidla nebo ke zjevné změně účinného
obvodu pneumatik..

Provoz vozidla s digitálním tachografem.
Při provozu vozidla s digitálním tachografem dodržujeme následující zásady :
- řidič smí být držitelem pouze jediné platné paměťové karty, nesmí použít
tedy kartu cizí, kartu s ukončenou platností nebo kartu vadnou;
- bez karty řidiče smí řidič pokračovat v jízdě (výkonu práce) nejvýše 15
kalendářních dní, po dobu delší pouze pro jízdu nutnou k dojetí do sídla
podniku;
- na výzvu kontrolních pracovníků musí řidič kdykoliv předložit svoji
paměťovou kartu řidiče;
pokud řidič v kontrolovaném období (tj. v běžném týdnu a v 15 uplynulých
dnech v nichž řídil vozidlo) řídil také vozidlo vybavené kotoučovým
tachografem, musí rovněž předložit záznamové listy z tachografu tohoto
vozidla za období, v němž toto vozidlo řídil.
- v případě poškození, ztráty, odcizení nebo chybné funkce paměťové karty
musí řidič kartu vrátit, oznámit tuto skutečnost příslušnému úřadu a
požádat (během 7 pracovních dní) příslušný úřad o vydání karty nové
(náhradní); řidič vytiskne na konci jízdy údaje týkající se časových skupin,
které jsou zaznamenány záznamovým nařízením a uvede na vytištěný
výpis údaje umožňující jeho identifikaci (své jméno a číslo řidič. průkazu
nebo své jméno a číslo karty) včetně svého podpisu. Stejný postup musí
řidič dodržet i v případě, kdy řidič řídí vozidlo opatřené digitálním
tachografem podle požadavku přílohy I B nařízení (EHS) č.3821/85 a
příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností mu dosud nemohl
vydat kartu řidiče ( článek 2, odst. 2 nařízení (ES) č.2135/98 Rady, kterým
se mění nařízení (EHS) o záznamovém zařízení a směrnice 88/599/EHS o
použití záznamového zařízení);
- bez karty řidiče smí řidič pokračovat v jízdě (výkonu práce) nejvýše 15
kalendářních dní, po dobu delší pouze pro jízdu nutnou k dojetí do sídla
podniku;
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-

řidič musí mít v zásobě náhradní balení termopapíru do tiskárny
tachografu.

Na vozidlo jsou přiděleni dva řidiči
Po přihlášení
- vozidlo stojí - řidič 1 „jiná práce“, řidič 2 „pohotovost“;
- vozidlo jede - řidič 1 „řízení“, řidič 2 „pohotovost.
Činnost řízení nastavuje tachograf vždy pro řidiče, který má kartu vloženou
ve slotu 1; pamatujte, že řidič, který KDYKOLIV řídí vozidlo má kartu vloženou
ve slotu 1 !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Činnost řidiče při poruše tachografu.
V případě poruchy záznamového zařízení nebo karty řidiče zapisuje řidič veškeré
údaje na rezervní záznamový list určený dopravcem k tomuto účelu, připojený
k původnímu záznamovému listu nebo kartě řidiče.

K tomu použije příslušné pásmo ( g, h ) na zadní straně kotouče (viz obr. na str.
143). Zde řidič uvede svoje jméno a příjmení, číslo řidičského průkazu nebo jméno
a příjmení a číslo karta řidiče, včetně podpisu.
Dále musí řidič na záznamový list ručně zapisovat :
datum a místo zahájení a ukončení pracovní činnosti;
registrační značku motorového vozidla;
stav počítače před a po ukončení jízdy (f).
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Řidič zaznamenává údaje ručně pomocí grafických symbolů, odpovídající jeho
činnosti a odpočinku a odpovídá za správnost údajů a jejich opravu; totéž platí při
vzdálení řidiče od vozidla, kdy řidič nemůže přepínat činnost tachografu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Záznamy o průběhu doby kdy řidič neřídil vozidlo
Podle § 1b vyhlášky č. 478/2000 Sb. a rozhodnutím 2009/959/EU Potvrzení
o činnostech nebo jiný doklad (např. žlutý kotouček) prokazující, že v uvedeném
období neřídil vozidlo a proč vozidlo neřídil.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bližší informace o této problematice najdete v publikaci společnosti
SYSTEMCONSULT „Nařízení 561/2006, 3821/85, AETR a české předpisy
do kabiny“ v 5. rozšířeném vydání a v novém materiálu U3 pro lektory
školení, které vydává výše uvedená společnost.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTROLY dodržování stanovených předpisů.
VYHLÁŠKA č. 522/2006 Sb.
Předmět právní úpravy.
V tomto právním předpisu jsou zapracovány SMĚRNICE EP a Rady č.
2006/112/ES o jednotných postupech při použití nařízení (EHS) č.3820/85 (o
harmonizaci určitých sociálních předpisů v silniční dopravě) a nařízení č.3821/85
o záznamovém zařízení v silniční dopravě a Směrnice Komise 2004/112/ES, kterou
se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 95/50/ES o jednotných
postupech kontroly při přepravě nebezpečných věcí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA :
Členské státy EU vytváří systém pro odpovídající pravidelné silniční kontroly (min. v 15% všech
kontrolovaných dní) a kontroly v provozovnách a na pozemcích podniků (min. v 25% všech
kontrolovaných dní). Výsledky těchto kontrol (vč. počtu řidičů kontrolovaných na silnici, počet
kontrol v provozovnách a na pozemcích podniků, počet kontrolních dní a počet zjištěných
přestupků) předají členské státy EU KAŽDÉ 2 ROKY a to nejpozději do 30.září příslušné Komisi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecná ustanovení.
Kontrolní orgán provádí kontrolu
- na pozemních komunikacích ( tj. dálnicích, silnicích, místních a účelových
komunikacích), i ve vozidlech používaných k provozování silniční dopravy – „
SILNIČNÍ KONTROLA “ ;
- v provozovnách dopravců a všech prostorách souvisejících s vykonávanou
činností dopravce - „ KONTROLA V PROVOZOVNĚ “ ;
- při přepravě nebezpečných věcí u subjektu zajišťujícího vykládku nebezpečných
věcí – „KONTROLA V PROVOZOVNĚ “ .
Při kontrole používá kontrolní orgán v případě, že je kontrolované vozidlo vybaveno
- digitálním tachografem (podle přílohy IB nařízení Rady (EHS)
č.3821/85), paměťovou kontrolní kartu °) umožňující zpřístupnění
údajů z digitálního tachografu. Vzor je uveden v příloze č.1 této vyhlášky;
- analogovým tachografem (podle přílohy I nařízení Rady (EHS)
č.3821/85), zařízením ke kontrole záznamových listů.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Při výkonu kontrolní činnosti postupuje kontrolní orgán podle zákona č.552/1991
Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY K POJMU „KONTROLNÍ ORGÁN“:
Zákon o silniční dopravě svěřuje výkon státního odborného dozoru správním úřadům (dopravním a
celním úřadům a Ministerstvu dopravy).
A) Dopravní úřady a celní úřady vykonávají ve svém správním obvodu státní odborný dozor ve
všech věcech, které nenáleží Ministerstvu dopravy ( ministerstvo vykonává, mimo jiné, státní odborný
dozor v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob a nad financováním dopravní
obslužnosti ) ve vztahu k dopravcům; to znamená, že dozírají zda dopravci, odesilatelé i řidiči dodržují
podmínky a povinnosti stanovené tímto zákonem a zda provozují dopravu podle uděleného povolení.
Za účelem řádného zjištění skutečného stavu věci zákon upravuje i odpovídající oprávnění osob
pověřených výkonem státního odborného a vrchního státního odborného dozoru.
Jedná se zejména o
- právo vstupu do provozoven a všech dalších prostor souvisejících s vykonávanou činností;
- právo kontroly dokladů a evidencí týkajících se provozování silniční dopravy;
- právo na poskytnutí veškerých informací;
- povinnost řidiče předložit kontrolním orgánů státního odborného dozoru doklady, které
musejí být ve vozidle při jeho provozování podle tohoto zákona a umožnit jim přístup
k záznamovému zařízení.
B) Celní úřady vykonávají státní odborný dozor nad prací osádek vozidel v mezinárodní silniční
nákladní dopravě a ve věci mezinárodní dopravy osob.
Celní úřady kontrolují, zda
- osádky vozidel, která překračují hranice, mají předepsané doklady o oprávnění
k mezinárodní silniční dopravě, doklady o dodržení předepsané doby řízení vozidla a
odpočinku;
- se nejedná o zahraničního dopravce, kterému Ministerstvo dopravy zakázalo provozovat
silniční dopravu na území České republiky;
- tuzemský dopravce používá vozidlo, jehož technický stav byl shledán vyhovujícím při
technické kontrole, od které neuplynula doba stanovená zvláštním zákonem (zákonem
č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů).
U vozidel, která přepravují nebezpečné věci, celní úřady kontrolují, zda
- osádka vozidla je podle dohody ADR vybavena předepsanými, řádně vyplněnými doklady;
- vozidla jsou způsobem označena a vybavena.
Význam této kontroly je dán zájmy o ochranu životního prostředí jakož i bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích. Přepravními doklady ve smyslu bodu 100 381 Dohody ADR jsou:
- nákladní list (zahrnuje všechny přepravované nebezpečné věci);
- pokyny pro případ nehody zpracované v potřebných jazycích;
- osvědčení o školení řidičů;
- osvědčení o schválení vozidla pro přepravu nebezpečných věcí.
D) Ministerstvo dopravy realizuje vrchní státní dozor takto:
- vykonává tento dozor ve všech věcech silniční dopravy;
- dozírá na výkon státního odborného dozoru vykonávaného dopravními úřady.
Vzhledem ke skutečnosti, že výkon státního odborného a vrchního státního odborného dozoru
zasahuje
do práv dopravců (příp. i řidičů), jsou všechna oprávnění dozorčích orgánů a povinnosti dotčených
osob vymezeny přímo tímto zákonem.
Jednotné postupy, systém a předmět kontrol a státního odborného dozoru stanoví prováděcí právní
předpis.
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E) Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností provozu na pozemních
komunikacích kontroluje
- zda je vozidlo v provozu vybaveno doklady předepsanými tímto zákonem (např.
záznamem o provozu vozidla, záznamem o době řízení vozidla, bezpečnostních
přestávkách a době odpočinku v práci řidičů);
- zda vozidlo v provozu je stanoveným způsobem označeno nebo jinak vybaveno;
- zda jsou dodržovány doby řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a doby odpočinku řidičů.
Řidič vozidla je povinen předložit ke kontrole doklady předepsané tímto zákonem a umožnit policistovi
přístup k záznamovému zařízení.
Při zjištění porušení povinností v případě, že se jedná o dopravce, který má bydliště nebo sídlo mimo
území České republiky jsou orgány Policie České republiky vybrat kauci v rozmezí od 10 000 Kč
do 50 000 Kč.
Při výběru kauce jsou orgány Policie ČR povinny
- vydat řidiči stvrzenku o převzetí kauce;
- sepsat protokol o zjištěném porušení;
- dát řidiči možnost, aby se k tomuto zjištění vyjádřil; pokud se řidič ve stanovené lhůtě
nevyjádří, považuje dopravní úřad jeho mlčení za souhlas a je oprávněn o správním deliktu
rozhodnout i bez jeho vyjádření;
- poučit řidiče o tom, že je povinen se k případu vyjádřit nejpozději ve lhůtě dvou týdnů
k příslušnému dopravnímu úřadu.
Dnem předání kauce a protokolu o zjištění porušení povinností je zahájeno správní řízení vedené
příslušným dopravním úřadem. Řízení před dopravním úřadem a lhůty pro vydání správního
rozhodnutí se řídí obecnými předpisy o správním řízení.
Nesloží-li řidič, který zastupuje dopravce, požadovanou kauci, jsou orgány Policie ČR oprávněny
znehybnit vozidlo, které ke spáchání správního deliktu použil a umístit je na odstavném parkovišti
vyhrazeném pro tato vozidla, zadržet řidiči doklady k vozidlu a k nákladu. Náklady spojené s jízdou do
místa odstavení jdou k tíži dopravce. Odpovědnost dopravce za vozidlo, náklad a přepravované osoby
není dotčena.
Rozhodnutí o uložení pokuty za porušení tohoto zákona a o zápočtu kauce na tuto pokutu zašle
dopravní úřad účastníku řízení do ciziny ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení.
Řidič může pokračovat v jízdě po zaplacení požadované kauce řidičem nebo dopravcem, nebo po
zaplacení pokuty dopravnímu úřadu; na místě zaplacení kauce nebo pokuty budou řidiči vydány
zadržené doklady.
Řízení ve věcech kauce se vede v jazyce českém !!
Kromě správních deliktů vymezených v zákoně o silniční dopravě a postihovaných podle něj, lze
porušení povinnosti dopravce v silniční dopravě postihovat i podle zákona o přestupcích (zákona
č.200/90 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Bude se jednat zejména o § 23 odst. 1 písm. d) provozování silniční dopravy bez povolení, nebo písm.h) - např. nevedení záznamu o době řízení,
bezpečnostních přestávkách, záznamu o provozu vozidla, nedodržení bezpečnostních přestávek apod. pokuta do výše 5 000 Kč /příp. 4 body/.
Za neoprávněné provozování výdělečné činnosti - silniční dopravy bez koncese, licence nebo
zahraničního povolení (EUROLICENCE) lze podle § 24 odst.1 písm. b) přestupkového zákona uložit
pokutu až do výše 10 000 Kč.
Za spáchání přestupku, který spočívá v porušení povinnosti stanovené obecně platnými předpisy
o přepravě nebezpečných věcí, může být ŘIDIČI uložena pokuta až do výše 10 000 Kč. Tyto přestupky
mohou projednávat v blokovém řízení orgány Policie České republiky.
Působnost dalších orgánů.
Orgány státního odborného dozoru nad bezpečností práce v rámci dozoru nad bezpečností práce
podle zákona č.174/1968 Sb., o státní odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č.
47/1994 Sb. a zákona č.251/2005 Sb. kontrolují splnění podmínek stanovených tímto zákonem, pokud
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souvisejí s bezpečností práce. Podle zákona č.251/2005 Sb. se jedná o Státní úřad inspekce práce
(SÚIP) a oblastní inspektoráty práce.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní orgán zašle Ministerstvu dopravy
-

formulář o porušení povinnosti zahraničním dopravcem na území ČR nejpozději
do patnáctého dne následujícího měsíce, ve kterém došlo ke zjištění porušení povinnosti;
formulář s údaji zjištěnými při kontrolách nejpozději do patnáctého dne následujícího
měsíce, ve kterém byly kontroly provedeny; při přepravě nebezpečných věcí se zjištěná
porušení povinností dělí do kategorií rizik podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

Silniční kontroly.
Silniční kontroly se provádějí v jakoukoliv dobu na různých místech pozemních komunikací vhodných
z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního tak,
- aby bylo obtížné vyhnout se kontrolním bodům;
- aby nebyla jednostranně zaměřována zejména na
- stát registrace vozidla,
- stát, kde má dopravce sídlo nebo místo podnikání nebo řidič bydliště;
- výchozí a cílové místo přepravy nebo na typ tachografu.

Předmět silniční kontroly
Při silniční kontrole se kontrolní orgán zaměřuje na
-

dodržování denní a týdenní doby řízení, bezpečnostní přestávky a denní a týdenní doby
odpočinku;

-

záznamové listy z předchozích dnů a období, v němž řidič řídil, anebo na potvrzení
vystavené dopravcem, že neřídil vozidlo v uvedeném období vč. uvedení důvodů, případně
na potvrzení
o výkonu jiné práce, než je řízení vozidla v tomto období, nebo na údaje uložené pro
stejnou dobu na kartě řidiče nebo v paměti záznamového zařízení nebo na údaje na jejich
výtiscích;

-

označení vozidla a jeho vybavení doklady a povoleními pro danou přepravu;

-

zjištění, zda je vozidlo pro danou přepravu vybaveno podle zákona;

-

dodržování podmínek pro přepravu nebezpečných věcí stanovených zákonem a zvláštními
právními předpisy °);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------°) Zde se rozumí především Dohoda ADR.

Kontrola v provozovně
Při kontrole v provozovně se kromě skutečností odpovídajícím kontrolám na silnici se kontrolní
zaměřuje na
- dodržování čtrnáctidenních omezení dob řízení;
- záznamové listy, údaje z přístroje vozidla a jejich výtisky a karty řidiče;
- zjištění, zda je dopravce držitelem potřebných dokladů.
Kontrolní orgán provede kontrolu v provozovně vždy při zjištění porušení povinností spočívajících v
- překročení maximální denní, týdenní nebo čtrnáctidenní doby řízení o 20% a více,
- nedodržení minimální denní nebo týdenní doby odpočinku o 20% a více,
- nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více,
- nedodržení předpisů o používání tachografů,
- opakovaném nedodržení podmínek pro přepravu nebezpečných věcí
stanovených přímo použitelným předpisem ES °°), mezinárodními smlouvami, které jsou
součástí právního řádu, a zákonem.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------°°) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.561/2006, příp. nařízení č.3820/85 a č.3821/85

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Za kontrolu v provozovně je rovněž považována kontrola, kterou provádí kontrolní orgán na základě
dokladů souvisejících s provozováním silniční dopravy, jež mu dopravce ne jeho žádost předložil.
Kontrolní orgán zohlední v průběhu kontroly údaje poskytnuté Ministerstvu dopravy příslušným
orgánem jiného členského státu, pokud jde o činnost dotčeného dopravce v tomto jiném členském
státě.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15.března 2006
o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č.3820/85 ( č.
561/2006) a č.3821/85 uvádí ještě v příloze 1 části A :
Silniční kontroly zahrnují
- překročení stanoveného rychlostního limitu v časovém úseku delším než
jedna minuta u vozidel kategorie N3 (největší přípustná hmotnost převyšuje
12 000kg) 90 km.h-1, u vozidel kategorie M3 (více
-

jak 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, jejichž největší přípustná
hmotnost převyšuje 5 000kg) 105 km.h-1; v případě potřeby okamžité
rychlosti vozidla, jak byly zaznamenány záznamovým zařízením během
posledních nejvýše 24 hodin použití vozidla;

Dohodnuté a koordinované kontroly - provádí členské státy nejméně 2x do roka,
pokud možno současně kontrolními orgány dvou nebo více členských států, přičemž
každý pracuje na svém vlastním území.

Pokyny EK č. 2 ze 03/02/2010.
Pokyn č. 1 : Výjimka pro nalezení místa zastávky
Pokyn č. 2 : Převzetí vozidla mimo obvyklé místo
Pokyn č. 3 : PŘEPARKOVÁNÍ = Příkaz přerušit přestávku nebo denní nebo
týdenní odpočinek za účelem přeparkování vozidla na konečné
zastávce, na parkovišti nebo v pohraničních oblastech.
Pokud je to možné, orgán, který nařídil řidiči přeparkování
vozidla, zaznamenané údaje potvrdí.
Pokyn č. 4 : Digitální tachograf a rozvážková služba – povolená tolerance 15
minut ale ne více !!
Pokyn č. 5 : „Potvrzení o činnostech“ : U běžné doby denního nebo týdenního
odpočinku se žádný tento formulář nevyžaduje
Pokyn č. 6 : Odpočinek na trajektu / ve vlaku.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Možnosti postihu.
Řidič.

Ve smyslu novely zákona o silničním provozu /Z č. 361/2000 Sb./ - § 125c
odst. 1 písm k) za nedodržení stanovených dob řízení a odpočinku (překročení
maximální doby řízení vozidla nebonedodržení minimální doby odpočinku o 20% a
více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33% a více) podle jiných právních
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předpisů se uloží pokuta od 1 500 Kč do 2 500 Kč, v blokovém řízení do 2 000 Kč
a započítávají se 4 body (!).
Podle jiného právního předpisu /zákona o přestupcích - Z č. 2000/1990 Sb., § 23
odst. 1 písm. d) nebo h)/ je možno ve správním řízení uložit pokutu do výše
5 000 Kč /rovněž 4 body/ (takto je možno rovněž sankcionovat zahraniční řidiče
za porušení ustanovení Dohody AETR, příp. Nařízení (EHS) č.561/2006 a č.
3821/85 RADY.
Dopravce.
Je-li (např. policií) zjištěné pochybení zaviněno zčásti nebo zcela dopravcem, je
toto postoupeno příslušnému dopravnímu úřadu, orgánu kraje v přenesené
působnosti nebo Ministerstvo dopravy ke správnímu řízení podle zákona o silniční
dopravě (zákon č.111/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud se zjištěný
delikt potvrdí ve správním řízení, je dopravce postižen podle § 35 tohoto zákona.
V souvislosti s dodržováním doby řízení, bezpečnostních přestávek, dob
odpočinku či vedení evidence může být postižen pokutou až do výše 100 000 Kč
dopravce, který
- nezajistí, aby v každém vozidle byl záznam o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a údaj o době odpočinku, pokud je povinen jej
vést;
- neuschovává záznamy o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách
a době odpočinku po stanovenou dobu (5 let !);
Dopravce, který nezajistí dodržování stanovené doby řízení vozidla, bezpečnostních
přestávek a době odpočinku při práci řidičů může být postižen pokutou do výše
500 000 Kč !!

Silniční výložníkové jeřáby
Všeobecné bezpečnostní požadavky
Jeřáb smí obsluhovat jen osoby zdravotně a odborně způsobilá osoba, splňující
stanovené požadavky. Obsluha musí vykazovat potřebné znalosti, zkušenosti a
zručnost.
Obsluhou jeřábu smí být tedy pověřeny pouze osoby, které jsou
- tělesně i duševně způsobilé pro tuto práci, jsou řádně odpočaty a nejsou
pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek;
- odpovědné a spolehlivé pro ovládání jeřábu,
- s potřebným odborným vzdělání tzn. že vlastní platný jeřábnický průkaz a
jsou seznámeni s návodem k obsluze a provozními předpisy typu
obsluhovaného jeřábu (je možno řešit vazbou na dodavatele nebo revizního
technika zdvihacího zařízení);
- toto platí i pro návody k obsluze případných přídavných zařízení použitých
na jeřábu;
- prokazatelně pověřené ovládáním jeřábu .
Je rovněž nutno dodržovat i místní dopravní bezpečnostní předpisy zaměstnavatele,
v jeho pracovním prostoru se provádějí jeřábnické práce.
Pokud má jeřáb obsluhovat náhradní jeřábník, musí být prakticky zaučen pro tento
typ jeřábu.
Pokud by jeřáb obsluhovala osoba bez platného jeřábnického průkazu a
řádného zaškolení hrozí nebezpečí úrazu a způsobení hmotné škody !!
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Bezpečnostní zařízení - nouzový vypínač, jištění proti přetížení, ventil udržení
zátěže, přetlakový ventil – jsou nastaveny tak, aby zaručovaly bezpečný provoz
jeřábu. Na bezpečnostních zařízeních je nepřípustné provádět jakékoliv úpravy,
nebo změny (omezení) anebo je úplně vyřazovat z činnosti. Pokud bude
manipulováno s bezpečnostními zařízeními, popř. budou odstraněny pojistné
plomby, zanikají veškeré záruční nároky.
Pokud jsou prováděny úpravy na bezpečnostních zařízeních, může dojít
k ohrožení Vašeho života i života ostatních osob !!
Při provozu jeřábu musí být sledováno jeho chování s ohledem na možná nebezpečí
vyplývající z povahy terénu nebo situace, která by mohla zapříčinit havárii stroje
(utržení terénu podkladu, blízkost vedení, přečnívající části budov, konstrukcí
apod.); dále je nutno dodržovat dostatečné bezpečnostní odstupy (vzdálenosti) tak,
aby nedošlo k ohrožení osob či poškození majetku.
V případě, že by obsluha musela pracovat v blízkosti elektrického vedení ve
vzdálenosti, která je obecně zakázána - pokud to vzhledem k charakteru práce není
možno dodržet - je nutno před zahájením práce vypnout elektrický proud.
Pozor, velikost napětí v elektrickém vedení není určena vzhledem , příp. výškou
vedení. Od elektrického vedení s neznámým napětím je nutno dodržovat minimální
vzdálenost 5 m; tuto minimální vzdálenost je nutno dodržet i pro vázací prostředky
a přídavná zařízení.
Jedná se o možnost ohrožení osádky vedením vysokého nebo velmi vysokého napětí.
Nebezpečné úseky pod VN a VVN jsou zpravidla označeny, neboť v ochranných
pásmech se zakazují činnosti při nichž by mohla být ohrožena bezpečnost života
nebo majetku.
Následující tabulka stanoví vzdálenost vodičů od země na volně přístupných
místech:

napětí

do 1 kV - mimo vedení zemědělskými plochami - včetně
do 1 kV - nad zemědělskými plochami - včetně
nad 1 kV do 35 kV včetně
nad 35 kV do 110 kV včetně
nad 110 kV do 220 kV včetně
nad 220 kV do 400 kV včetně
nad 400 kV

5m,
6m,
7m,
12m,
15m,
20 m,
30m.

Přitom počítejte i s tím, že ve větru mohou elektrická vedení kmitat; rovněž při
škubavých pohybech jeřábu dochází ke kmitání jeho ramene (i směrem vzhůru !).
V důsledku těchto pohybů může dojít k přeskoku elektrického napětí.
Při přiblížení se k elektrickému vedení může dojít k přeskoku elektrického
proudu, což vážně ohrožuje život nejen obsluhy jeřábu, ale i dalších osob.
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Opatření při dotyku části jeřábu s vedením elektrického proudu.
Vaše správná reakce může zabránit vážné nehodě - proto v prvé řadě nezmatkujte
a zachovejte klid!
- Pokud se v takovém případě dotknete jeřábu, vozidla nebo nákladu, nebo
se pokusíte opustit své stanoviště či kabinu vozidla, nedotýkejte se
kovových částí, neboť tím riskujete smrtelný úraz !! Proto, jestli-že se
nacházíte na ložné ploše vozidla, v kabině řidiče neopouštějte toto své
stanoviště a bezpodmínečně v něm zůstaňte a přivolejte mobilním
prostředkem pomoc, kterou musíte ale informovat o vzniklé situaci a jejím
momentálním stavu.
- Osoby stojící v blízkosti musí zachovat odstup ve vzdálenosti nejméně 10 m
od vozidla jeřábu a nákladu, nesmí se vozidla, jeřábu anebo nákladu.
- Pokud to je možné, zajistěte vypnutí elektrického proudu.
- V případě přetržení elektrického vedení a jeho pádu na zem je nutno od
spadlého vedení rovněž dodržovat bezpečný odstup min. 10 m; pokud se
někdo nalézá v nebezpečném prostoru tzn. ve vzdálenosti kratší než 10 m,
smí tento nebezpečný prostor opustit jen poskoky snožmo (krokové napětí
– viz obr. 3).
- Pokud je někdo zasažen elektrickým proudem musí být před pokuse o
vyproštění této osoby VŽDY vypnut elektrický proud - nedodržením této
zásady ohrožujete svůj život!!
Tzv. „krokové napětí“

Technický stav
V závislosti na okolní teplotě používejte v hydraulické soustavě jen olej odpovídající
viskozity předepsaným výrobcem jeřábu nebo doporučený výrobcem oleje.
V závislosti na okolní teplotě používejte v hydraulické soustavě jen olej odpovídající
viskozity předepsaným výrobcem jeřábu nebo doporučený výrobcem oleje.
Zkontrolujte všechna místa hydraulické soustavy, kde by mohlo dojít k úniku oleje.
Pozor, prouděním oleje hydraulickými prvky dochází k jeho ohřevu a tím také
i všech komponentů hydraulického obvodu. Teplota hydraulického rozváděče,
všech dalších ventilů, hydraulického potrubí, hadic, hadicových spojek,
hydraulických válců apod. může
Dosáhnout takové výše, že může dojít k popálení. Před dotekem hydraulických
komponentů se přesvědčte o jejich teplotě!
Je zakázáno dotahovat pružiny pojišťovacích ventilů v hydraulickém systému za
účelem zvýšení provozního tlaku a demontovat části hydraulického systému, pokud
je v něm olej pod tlakem.
Během práce s jeřábem je nutné kontrolovat řádný technický stav zařízení, zvláště
s ohledem na výskyt možných závad ohrožující bezpečnost prováděných
manipulací, pracovní osádky i dalších osob. Vždy před zahájením práce pečlivě
zkontrolujte, zda strojní, hydraulické a zejména bezpečnostní nevykazuje viditelné
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závady (uvolněné šrouby, matice, zajišťovací součásti, poškozené lano a uchycení
jeho konců, nesprávně uložené lano apod.).
Zjistíte-li při kontrole technického stavu jeřábu zjevné závady, nezačněte
pracovní činnost anebo je-li již zahájena je nutno dále v této nepokračovat.
Pokud by došlo k následujícím poškozením nebo poruchám jeřábu, přídavných
zařízení, vázacích prostředků, nebo vozidla musí být IHNED ZASTAVENA PRÁCE:
- poškození nebo trhliny na nosných dílech nebo volná šroubová spojení
anebo nedostatečné zajištěné čepové spojení;
- vadné uložení jeřábu;
- závada hydraulického zařízení (netěsnost hydraulických částí nebo jejich
spojení anebo neobvykle vysoká teplota některého z dílů hydraulické
soustavy) nebo bezpečnostního zařízení, příp. závady v ovládání jeřábu;
- nadměrně rychlý nebo naopak pomalý chod jeřábu či jeho nadměrná
hlučnost.
Při takových závadách není zaručen bezpečný provoz jeřábu; vzniká nebezpečí
nehody a v důsledku toho i ohrožení života nebo zdraví. Údržbu jeřábu provádějte
jen za klidu stroje; udržujte v čistotě všechna stupátka a madla.
Aby byl zaručen bezpečný provoz, je možno jeřáb opětovně uvést do provozu až po
odstranění všech zjištěných závad.
Jeřáb může pracovat na sklonu až do vyčerpání zdvihu opěr, zpravidla náklon
vozidla v kterémkoliv směru nepřekračuje cca. 5°.
Výložník se nesmí vysouvat bez použití opěr, kromě zvláštních případů přenášení
břemene v zadním závěsu povoleného výrobcem. Dodržujte bezpečné vzdálenosti při
vysouvání výložníků opěr a opěrných válců; výložníky opěr vysouvejte vždy až do
jejich koncové polohy. V závislosti na únosnosti terénu zvětšete plochu opěrných
talířů vhodnými podložkami, zabráníte tím zaboření nohou stabilizačních opěr.
Ručně vysouvatelná prodloužení stabilizačních opěr je nutno vždy řádně zajistit.
Pozor, vozidlo, například při výměně pneumatiky, nikdy nezvedejte pomocí
stabilizačních podpěr, použijte vždy odpovídající zařízení z povinné výbavy vozidla.
Při nakládce a vykládce upravte vysunutí nohou opěr tak, aby bylo vozidlo řádně
podepřeno.
Před rozkládání jeřábu zasuňte manuální prodloužení výložníku; při jeho rozkládání
ovládejte jeřáb vždy se strany, na které je umístěn hydraulický rozvaděč.

Další podmínky pro zajištění BOZP při práci s jeřábem
Jeřábem provádějte pouze ty práce, pro které je jeřáb určen, tzn. ke zvedání břemen
a nepoužívejte toto zařízení k provádění, z hlediska bezpečnosti práce, ochrany
života a zdraví, nevhodných či zakázaných manipulací. Mezi patří mimo jiné i
stlačování různých materiálů, pohyb za účelem odstranění překážky, zavěšování
břemen na jiné než k tomu určená místa, přitahování břemen apod. Na případě
vzniklé škody není poskytována žádná záruka a způsobení škod na zdraví a
majetku je považováno za porušení pracovní kázně. Nosnost a podmínky práce
nesmějí být v provozu překročeny; nosnost jeřábu je variabilní s ohledem na
vyložení podle zatěžovacího diagramu zpracovaného výrobcem jeřábu. Dovolené
hodnoty zatížení v závislosti na nosnosti platí pro práci s jeřábem plně podepřeným
s vodorovnou polohou rámu vozidla. Při poruše bezpečnostního zařízení proti
přetížení musí se břemeno uložit na zem tak, aby zmenšením vyložení a spouštěním
háku nebyla ohrožena stabilita jeřábu.
Před zahájením provozu, tzn. po prohlídce a zapnutí agregátů jeřábu se musí před
zahájením každé pracovní směny přezkoušet pracovní pohyby jeřábu bez zatížení a
překontrolovat funkce koncových vypínačů a indikátorů. Během práce s jeřábem
pozorně sledujte pracovní prostor jeřábu, zajistěte pracovní prostor proti vstupu
nepovolaným osobám a ani Vy sami se nezdržujte v nebezpečném prostoru.
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Vyvarujte se takových manipulací s jeřábem, které mohou vést k přimáčknutí
obsluhy jeřábu nebo i ostatních osob jeřábem, opěrami nebo břemenem.

Obr. BOZP
Při práci jeřábu nesmí být kabina řidiče autopodvozku obsazena, aby při
otáčení výložníku nemohlo dojít k situaci, kdy by nesené břemeno bylo nad osobou
sedící v kabině a v případě samovolného uvolnění tuto ohrozilo. Používejte pouze
originální závěsy břemen a dodatkové příslušenství dodané nebo schválené či
doporučené výrobcem. Před každou prací, po montáži přídavných zařízení, vždy
prověřte jejich bezpečné upevnění a zajištění. Vázání a zavěšování břemen na hák
jeřábu smí provádět jen způsobila osoba, která vlastní průkaz vazače.Nepřekračujte
nejvyšší povolené zatížení jeřábu, přídavných zařízení a závěsů břemen. Zavěšená
břemena smějí být přenášena na háku pouze na znamení vazače. Pro vázání
břemen lze použít pouze vázacích prostředků splňujících předpisy ČSN
27 0144. Břemena, řádně upevněná a zajištěná, spouštějte tak, aby se nezvyšoval
zatěžovací moment.
Po ukončení práce je nutné jeřáb upravit do výrobcem předepsané klidové polohy
a zajistit ho ve smyslu odpovídajících předpisů pro stání a opuštění vozidla.
Jízda s autojeřábem
Přeprava jeřábu po veřejných komunikacích nesmí být prováděna se zavěšeným
břemenem !
Před jízdou zajistěte jeřáb v přepravní poloze a zkontrolujte, řádné upevnění všech
částí jeřábu. Jednotlivé části jeřábu musí být řádně upevněny a zajištěny proti
samovolnému pohybu během jízdy, přesvědčte se, že jsou řádně zasunuty a
zajištěny prodloužení a nohy stabilizačních podpěr a prověřte, zda je vypnuto
hydraulické čerpadlo.Vázací prostředky musí být umístěny a zajištěny tak, aby
nemohly spadnout, výložník musí být zasunut a uložen na podpěře, kladnice
uchycena ve třmenu na plošině jeřábu. V kabině podvozku autojeřábu se
smí přepravovat jen osoby do počtu uvedeném v osvědčení o registraci vozidla;
přeprava osob v kabině jeřábníka je zakázána.
Na pracoviště mimo pozemní komunikace (staveniště, skládky apod.) může řidič
zajíždět jen tehdy, je-li cesta a terén dostatečně pevný a sjízdný; v pracovním
prostoru nakládky a vykládky musíme počítat s nebezpečím vyplývajícím i jinak
z povahy terénu, zvláště při zajíždění k okrajům staveništních jam, násypů ap., kde
by mohlo vozidlo převrátit nebo zřítit.
Při jízdě po silnici je zejména v zatáčkách výškou těžiště ovlivněna jízdní stabilita
vozidla, je tedy VŽDY nutná jízda přiměřenou rychlostí a vyvarovat se jízdy
v blízkosti nezpevněných krajnic vozovky..
Během jízdy sledujte světlou výšku podjezdů a elektrických vedení na úrovňovém
přejezdu elektrifikované tratě apod. a dbejte zvýšené celkové výšky vozidla;
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respektujte dopravní značky zakazující vjezd vozidel, jejich výška přesahuje
vyznačenou mez (č. B 16)

OBR: BOZP
Odpovědnost za technický stav
Odpovědnost konkrétních osob za technický stav zdvihacích zařízení, jejich opravy
a údržbu musí být určena vnitřním předpisem provozovatele (např. místním
bezpečnostním provozním předpisem). V něm musí uživatel zařízení upřesnit
požadavky bezpečného provozu podle specifických podmínek, ve kterých je zařízení
provozováno a stanovit i mimořádná opatření pro zajištění ochrany jeřábníka a
vazače při práci výložníkového jeřábu v blízkosti elektrického vedení.. Dále uživatel
musí
- soustavně kontrolovat provoz zdvihacích zařízení;
- dbát, aby nedocházelo k porušování předpisů a zásad bezpečnosti práce.
Pravidelné revize výložníkových silničních jeřábů musí být prováděny podle
začlenění do jednotlivých tříd a v termínech podle ČSN 27 0143.
Denní kontrola a ošetřování podle předpisu výrobce /příklad/
Nejméně jednou denně (nejlépe před zahájením pracovní činnosti) zkontrolujte
jeřáb a nástavbu, zda nemá viditelná poškození, závady a změny. Vzhledem k tomu,
že mnohé
nežádoucí změny (k horšímu) jsou těžko rozpoznatelné je nutné provádět tuto
kontrolu velice pečlivě. Nedbalý přístup může mít ve svých důsledcích celou řadu
nepříjemností.
Kontrolujeme zejména
a) pevnost šroubových spojů, spojení hadic hydraulického systému a jeho
jednotlivé části, zda nejsou poškozeny, nebo jestli neuniká olej. Pamatujme, že
unikající olej nepředstavuje jen riziko pracovního úrazu, možnost vzniku
dopravní nehody, ale způsobuje závažná a nákladná poškození životního
prostředí;
b) ovládací prvky, zvláště jejich chod a zda, je-li to potřebné se vrací do neutrální
polohy;
veškeré nosné části jeřábu, dodatečně montované agregáty, stav háků a jejich
zajištění a dále vázací prostředky (lana apod.), zda nemají trhliny či nejsou jinak
poškozeny;
c) funkci všech bezpečnostních zařízení, jako je nouzový vypínač, omezovač
nosnosti apod., kterými je jeřáb vybaven. Postupujte vždy podle návodu
k obsluze dodaného výrobcem zařízení a dbejte všech souvisejících
bezpečnostních pokynů výrobce a pokud tento není k dispozici, pak
bezpečnostních pokynů zaměstnavatele. Pokud je bezpečnostní zařízení
nefunkční, je jakákoliv práce s jeřábem zakázána!
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Při zjištění závad uvedených v bodech b) a c) nesmí být s jeřábem prováděny
žádné práce a zjištěné závady musí být odborně odstraněny!

Jeřábník
Funkci jeřábníka může zastávat zaměstnanec
- starší 18 let,
- duševně a tělesně způsobilý, který absolvoval školení a praktický zácvik
v předepsaném rozsahu,
- který úspěšně složil zkoušky v předepsaném rozsahu.
Jeřábník a vazač musí být při základním a opakovaném školení seznámen
s podmínkami provozu silničních výložníkových jeřábů a musí být držiteli
jeřábnického, resp. vazačského průkazu. Opakované školení musí absolvovat 1 x
za dva roky; průkaz jeřábníka a vazače se stává neplatným, není-li vněm potvrzena
účast na opakovaném školení 2 x za sebou.
Hlavní povinnosti jeřábníka jsou stanoveny ČSN 27 0143; podle této normy je
jeřábník odpovědný především za :
- technický stav, údržbu částí jeřábu a jejich provozuschopnost v rozsahu
jemu určených povinností (prohlídky, mazání apod.);
- ovládání jeřábu – nese tedy odpovědnost za porušování zákazu
nedovoleného ovládání jeřábu, je spoluodpovědný za následky plnění
pokynů nadřízeného, které odporují platným předpisů (nesmí provést
žádnou vyžadovanou zakázanou manipulaci);
- přepravu břemen a bezpečnost osob a zařízení nacházejících se v blízkosti
jeřábu, pokud sám rozhoduje o volbě dráhy břemene. Pokud břemeno váže
neznámá osoba, měl by si jeřábník vyžádat předložení vazačského průkazu
nebo jinou formou zajistit bezpečné uvázání břemene;

Stroje používané ve stavebnictví
Všeobecné požadavky na způsobilost pracovníků
Požadavky na způsobilost zaměstnanců k řízení a obsluze stavebních strojů stanoví
zvláštní právní předpis. Stavební stroje a stroje pro odklízení zeminy smějí řídit a
obsluhovat jen zaměstnanci, kteří mají pro tuto práci příslušné oprávnění; pokud to
stanoví výrobce v technických podmínkách, musí kromě řidiče (strojníka) být pro
výkon některých prací při řízení těchto strojů ustanoven pomocník strojníka mazač
vyškolený a vycvičený v údržbě stroje a obeznámený se všemi bezpečnostními
předpisy pro provoz a údržbu stroje. Pomocník je podřízen řidiči (strojníkovi) a při
práci je povinen řídit se jeho pokyny.
Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie Ss
Stroje používané ve stavebnictví jsou podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 341/2002 Sb.,
definovány jako zvláštní vozidla kategorie Ss jsou samojízdné pracovní stroje
s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro
vykonávání určitých pracovních činností (např. nakladače, dozery, skrejpry, grejdry,
rypadla a silniční válce).
- Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí
splňovat technické podmínky stanovené ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4,
ČSN ISO 6292; rovněž řízení musí splňovat podmínky stanovené
technickými normami nebo v technických předpisech.
- Stroje v vyšší konstrukční rychlostí než 20 km.h-1 musí mít všechna kola
opatřena účinnými kryty (blatníky a podběhy).
- Emisní hodnoty a hlučnost vznětových motorů pohánějících tyto stroje
musí splňovat podmínky stanovené příslušnými předpisy EHK/ES.
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Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí odpovídat normě
ČSN ISO 12 509.
Stroje o povolené hmotnosti vyšší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně
jedním zakládacím klínem; stroje se třemi a více nápravami nejméně
dvěma zakládacími klíny; nevztahuje se na stroje, které je možno zajistit
proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí (např. nakládací lžící
apod.).

Zvláštní technické podmínky stavebních strojů
Stavební stroje se vybavují
- zařízením, které při údržbě nebo kontrole stroje zabraňuje uvolnění částí
stroje (např. lžíce, výložníku apod.);
- dostatečně silným varovným akustickým zařízením;
Kabiny strojníků musí být opatřeny střechou a ochranným rámem, při absenci
ochranného rámu musí být kabina opatřena zesílenou střechou odolnou proti
průrazu (tzv. bezpečnostní kabinou).
Při provozu na pozemní komunikaci musí být pracovní nástroje (např.zásobníky,
nakládací lopata apod.)zvláštního motorového vozidla přepravovány jen ve
schválené přepravní poloze, musí být prázdné tj. bez náplně, nákladu, břemene
apod.
Zvláštní vozidlo nesmí být zdrojem znečištění nebo poškození pozemní komunikace;
pásová vozidla se mohou provozovat na pozemních komunikacích jen tehdy pokud
jsou opatřena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných
plochách (místo pryže může být užit i jiný materiál ekvivalentních vlastností).
Není-li zvláštní vozidlo z konstrukčních důvodů vybaveno vlastním vnějším
světelným zařízením, musí být v provozu na pozemních komunikacích vybavena
soupravou přenosných světelných zařízení (brzdových, obrysových a směrových
světel) - § 18 odst. 5 a § 22 odst.11 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

Práce s nakládačem

Obr. BOZP
Provoz nakládačů (na obrázku jsou znázorněny kolové nakládače) je upraven mimo
jiné přílohou č.3 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Podle tohoto předpisu musí být
vybaveny např. zabezpečovacími prvky, ochranným zařízením apod., zamezujícím
naklonění pojízdného stroje o více než čtvrtinu maximálního povoleného náklonu,
nebo jiným technickým opatřením se stejným účinkem; toto neplatí, pokud je
zařízení během své pracovní činnosti stabilizováno, nebo jeho konstrukční
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uspřádání neumožňuje převrácení. Hrozí-li riziko přimáčknutí obsluhy při
převrácení zařízení, musí být toto vybaveno zádržným systémem (bezpečnostními
pásy).
Pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti musí být mimo
jiné vybaveno
- zabezpečením proti spouštění nepovolanými osobami,
- vhodným osvětlením umožňující bezpečný provoz v noci nebo v prostředí se
sníženou viditelností,
- systémem umožňujícím zlepšení viditelnosti, není-li zorné pole obsluhy
dostatečné,
- prostředky požární ochrany, pokud tyto nejsou v dosahu pojízdného
pracovního zařízení.
Na rameni nakládače musí být označena maximální hmotnost.
Při práci
- musí být nakládač podepřen stabilizačními opěrami (pokud je jimi
vybaven);
- lopata nakládače musí být zatěžována rovnoměrně;
- je zakázáno zdržovat se v dosahu otočného ramene nakládače.
Při jízdě musí být
- pracovní zařízení v takové poloze, aby nedocházelo k jeho narážení na
terén, příp. jiné překážky;
- výložník spuštěn do nejnižší polohy a lopata přiklopena k výložníku;
- dodrženy nejvyšší dovolené rychlosti pojízdného zařízení, motor vždy
v činnosti
a při jízdě se svahu vždy zařazen příslušný převodový stupeň.
Provoz na pozemních komunikacích je povolen jen pro přesun nakládače
mezi přilehlými pracovišti ! V jiných případech musí být pracovní stroj
přepravován na, k tomu účelu určeném silničním vozidle.
Nejvyšší dovolená rychlosti pojízdného zařízení při přesunu na pozemních
komunikacích je
20 km.h_1. Za stroj nesmí být zapojováno přípojné vozidlo, a výjimkou pracovního
zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku. Spojovací zařízení musí proti
samovolnému uvolnění být opatřenou dvojitou mechanickou pojistkou.Při jízdě na
pozemních komunikacích je zakázáno používat pracovní osvětlení a přepravovat
v lopatě nebo přídavném zařízení materiál (s výjimkou případů vyplývajících
z povahy páce).

Dozery
Dozery jsou určeny zejména k plošnému rozpojování a těžení zeminy s možností
jejího rozmísťováním hrnutím; slouží k dobývání a přemísťování zeminy a jiného
materiálu na krátké vzdálenosti, k úpravě terénu (např. zasypávání příkopů nebo
hloubení jam),
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k budování teras na svazích apod.
Při hrnutí zeminy nesmí břit (nůž) radlice přesahovat přes okraj svahu, při
svahování půdy pod svah násypy přes okraj násypu.
Je zakázáno zejména :
- pracovat se strojem, jehož technický stav neodpovídá stanoveným
požadavkům;
- odstraňovat vzniklou poruchu či opravovat, mazat a seřizovat pracovní
stroj za jeho chodu;
- nastupovat na stroj, který je v pohybu nebo z něj vystupovat;
- stát na rámu stroje nebo na radlici;
- pojíždět se zvednutou radlicí vysokou rychlostí;
- zdržovat se pod zdviženou radlicí.

Skrejpry
Jedná se o pojízdné stavební určené zejména pro rozpojování (uvolňování)
a přemísťování zeminy na kratší vzdálenosti. Dno ocelové korby se může naklánět
tak, až přední břit (nůž) dna korby rýpá zeminu, kterou lze po uzavření korby
přemístit.

Obr. BOZP
Při těžbě zeminy je povolen
podélný sklon nejvýše 18°,
příčný sklon nejvýše 10°.
Při práci musí být jízda skrejpru co nejplynulejší, bez jakýchkoliv náhlých změn
rychlosti; po nerovném terénu je zakázáno pojíždění, pokud není korba zcela
sklopena.
Obsluha skrejpru se musí zdržovat výlučně v kabině tahače; přeprava osob v korbě
skrejpru je zakázána.

Grejdry

Obr. BOZP
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Grejdry jsou tahačem (traktorem tažení nebo samohybné stavební stroje, které
se používají k udržování silnic, k přemísťování lehkých zemin na kratší
vzdálenosti, ke srovnávání ploch, svahování ap. S grejdrem je možno pracovat jen
na předem očištěných plochách.Podle předpisu výrobce má být zadní konec radlice
nastaven tak, aby shrnovaný materiál byl dopravován mimo stopu zadního kola. Při
couvání grejdru musí být radlice zvednuta a zajištěna na pevném závěsu.
Při práci tohoto pracovního stroje je zakázáno :
- odstraňovat ručně kořeny a kameny před pohybujícím se břitem (nožem)
nebo svahovacím zařízením;
- pohybovat se mezi tažným strojem a grejdrem stejně jako v blízkosti kol;
- sedět nebo stát na nápravách nebo rámu stroje.

Pojízdný míchač betonu /automíchač/.
Pojízdný míchač betonu /automíchač/ je zařízení pro dopravu a míchání betonu,
malty a podobných látek, které neohrožují životní prostředí. K předepsanému
použití stroje se řadí i dodržování všech předpisů výrobce pro jeho uvedení do
provozu, vlastní provoz a údržbu (obr.BOZP ).

Obr. BOZP
Zásadně nesmí být používány pracovní postupy, které by snižovaly bezpečnost
stroje. Za škody vzniklé nevhodným použitím stroje odpovídá vždy provozovatel.
Stroj smí obsluhovat pouze tělesně a duševně schopní a odborně způsobilí
zaměstnanci, kteří byli speciálně vyškoleni a ovládají jak obsluhu, tak i
bezpečnostní a jiné právní předpisy. Obsluhující zaměstnanci musí vlastnit průkaz
strojníka podle platných právních předpisů; obsluha stroje odpovídá za to, že se
strojem nebudou pracovat neoprávněné osoby a že v pracovním okruhu stroje se
nebudou pohybovat cizí osoby.
Mezi takové patří zejména následující práce:
- před každou směnou musí obsluha prohlédnout stroj a podle možnosti
zjištěné viditelné závady odstranit; všechny související činnosti se musí
provádět výlučně podle předpisu výrobce stroje;
- kontrolovat stav oleje v převodovce a hydraulickém systému a podle
potřeby jej doplnit; podle mazacího plánu promazat stanovená mazací
místa;
- ovládací páky (hydrogenerátoru a pro seřízení otáček ) ustavit do nulové
polohy;
- prohlídka, čištění a mazání stroje se smí provádět je za klidu stroje a při
vypnutém motoru pohánějícího nástavbu;
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obsluha musí vyjmout klíč zapalování a uzamknout kabinu řidiče; je-li
míchač vybaven pomocným motorem, musí být vytažen a uschován i klíč
z jeho zapalování;
částečné naplnění vodního čerpadla anebo jeho vypnutí;
po uvedení míchače do provozu je nutno přezkoušet všechny jeho funkce;

Činnosti spojené v uvedením stroje do provozu:
- u míchače s pomocným náhonem při zastaveném motoru tento náhon
zapojíme
a naplníme vodní nádrž;
- pomocí ovládací páky zvolíme smysl otáčení bubnu, kratší pákou pak
nastavíme počet pracovních otáček. Vychylováním a natočením ovládacích
pák řídíme počet otáček až do povoleného maxima;
- pozor, vznětový motor vozidla se nesmí spouštět ani zastavovat, pokud je
hydrogenerátor nastaven do polohy „míchání“ nebo „vyprazdňování“;
- je zakázáno sahat do otáčejícího se bubnu.
Jízda a míchání za jízdy
Během jízdy automíchače nesmí být na nástavbě míchače (např. na žebříku,
pracovní plošině, zábraně proti vklínění apod.) dopravována žádná osoba; výsypné
žlaby musí být zajištěny ve výrobcem předepsané poloze.
Míchací buben se smí naplnit pouze takovým množstvím čerstvého betonu
(odpovídajícího normě ČSN 73 2403), které odpovídá užitečnému objemu míchacího
bubnu, způsobu použití a užitečnému zatížení.
Bezpečnostní pokyny pro opravy a údržbu
Při svářečských pracích je nutno dodržovat příslušné právní bezpečnostní předpisy
a odpovídající normy, zejména:
- v omezených prostorách se musí trvale přivádět čerstvý vzduch, není-li
možné zajistit dostatečné větrání, musí pracovníci použít dýchací přístroje;
- vyvíječe plynů, tlakové láhve s hořlavými plyny se nesmí skladovat
v uzavřených prostorách; hořáky a přívody musí být při delším přerušení
práce z pracoviště odstraněny;
- zdroj svařovacího proudu nesmí být umístěn ve stísněných prostorách
s elektricky vodivými stěnami;
- dále platí příslušné, obecně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně
zdraví mimo jiné i při svářečských pracích na motorových vozidlech (např.
odpojení akumulátoru, odpojení elektroniky apod.).
Čištění míchače
Při použití vysokotlakých (např. parních) zařízení se musíme řídit předpisy výrobce
stroje.
- po vyprázdnění bubnu výrobci zpravidla doporučují naplnit tento
dostatečným množstvím vody (cca 150 – 200 l – podle objemu);
- při zpáteční cestě od místa uložení k betonárně se buben otáčející se ve
směru míchání vyčistí;
- na staveništi je možné očistit pomocí tlakové vody i vyprazdňovací žlaby;
- někteří výrobci doporučují před použitím nastříkat tzv. „odbedňovací“
prostředek, poněvadž neusazený beton lze odstranit ostříkáním silným
proudem vody;
- nikdy neostřikujte přístroje, pákové převody a těsnění hydrogenerátoru na
vstupu kloubového hřídele tlakovou vodou;
- po skončení denního výkonu naplňte buben dostatečným množstvím vody
a po dobu 5 – 10 minut při nejvyšších otáčkách ve směru „míchání“
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vypláchnout; přepnutím směru otáčení na „vyprazdňování“ se voda
z bubnu vypustí.
Pokyny pro zimní provoz
Při mrazech je nutné před uvedením stroje do provozu a po ukončení práce je nutno
provést následující :
- před zahájením prací přezkoušet, zda vodní čerpadlo není zamrzlé; i po
úplném vyprázdnění vodního systému se může v čerpadle udržet vlhkost,
která může způsobit jeho zamrznutí;
- po ukončení práce je nutno DENNĚ vyprázdnit celý vodní systém, k čemuž
je nutno :
a) otevřít všechny uzavírací ventily a ponechat je otevřené,
b) otevřít vyprazdňovací kohout vodního čerpadla,
c) nechat běžet vodní čerpadlo bez vody max. 15 sec. při polovičních
otáčkách bubnu.
Údržba převodovky a hydraulického zařízení
Údržba převodovky a hydraulického zařízení se skládá zejména
- z kontroly, doplnění , příp. výměn oleje a olejového filtru podle předpisu
výrobce stroje;
- z údržby zvláštních chladičů oleje spočívající v čištění voštin chladiče;
jejich znečištění podstatně snižuje účinnost chlazení
- k kontroly hadic hydraulického systému – při jejich viditelném poškození
(trhliny, známky stárnutí) musí být vyměněny. Životnost hadic je
stanovena výrobcem stroje nebo hadice obvykle v rozmezí 5 až 6 let.

Autočerpadla na beton
Autočerpadla na beton jsou pojízdné stavební stroje určené výhradně jako
prostředek přepravy jakostní betonové směsi specielním přepravním vedením, které
je k tomuto účelu určeno. Hnací výkon autočerpadel na beton se zpravidla pohybuje
okolo 200 – 220kW; provozní doba je nejvýše 8 hodin, přičemž doba zapnutí
betonového čerpadla smí činit nejvýše 60% této provozní doby. Stroje se - podle
předpisu výrobce - používají obvykle v teplotním rozmezí od –15°C do 30°C;
při použití přídavných zařízení (např. kompresorů) může být teplotní rozmezí
i menší. Má-li být stroj používán za nižších nebo vyšších teplot, stanoví pro tyto
podmínky výrobce v návodu k obsluze odpovídající provozní opatření.
Charakteristické pro tyto stroje jsou tzv.“rozdělovací stožáry“ sloužící k přepravě
a rozdělování betonu stanovené hustoty a zrnitosti. Rozdělovací stožár nesmí být
používán ke zdvihání břemen nebo odstraňování překážek !!
Odborná způsobilost a povinnost obsluhy
Betonové čerpadlo smí samostatně obsluhovat jen
- osoba tělesně a duševně způsobilá,
- starší 18 let, patřičně proškolená,
- osoba, která vlastní odpovídající oprávnění (průkaz).
Strojník
- smí provádět údržbu stroje jen pokud ovládá jednotlivé technologické
postupy údržby a je k této činnosti zaměstnavatelem pověřen;
- musí před zahájením práce překontrolovat, zda stroj nevykazuje zjevné
závady ohrožující bezpečnost provozu zařízení a zjištěné závady odstranit;
- nelze-li odstranit zjištěné závady ohrožující bezpečnost provozu zařízení na
místě, je strojník povinen přerušit práci do doby, než budou závady
odstraněny;
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během provozu stroje strojník odpovídá za bezpečnost všech prováděných
činností v okruhu nebezpečí úrazu; tento prostor musí být přehledný
z místa obsluhy zařízení;
musí zajistit, aby se nikdo nenacházel přímo pod rozdělovacím stožárem a
koncovou hadicí; je zakázáno otáčet koncovou hadici nad osobami (hrozí
nebezpečí pádu předmětů a zranění);
musí po skončení práce, při vichřici (rychlost větru max. do stupně 8) nebo
bouřce (hrozí nebezpečí úderu blesku) sklopit rozdělovací stožár;
musí za všech okolností náležitou vzdálenost od překážek (např. stožárů,
lešení apod.).

Ohrožení života elektrickým proudem
Obecně platí bezpečnostní zásady uvedené v souvislosti s prací se zdvihacím
zařízením, jak byly uvedeny již dříve. Připomeneme si však některé důležité
okolnosti:
- přímý dotek elektrického vedení pod napětím je vždy nebezpečný;
- v případě přiblížení může přeskočit elektrický výboj a stroj i přilehlá plocha
může být pod proudem; hrozí nebezpečí ohrožení života všech osob
nacházejících se na stroji či v jeho blízkosti anebo s ním spojené (např.
dálkovým ovládáním, koncovou hadicí apod. – (obr. 1);

Tzv. „napěťový trychtýř“

-

-

při přeskoku napětí vzniká pod strojem a v jeho okolí tzv. „napěťový
trychtýř“; každý krok uvnitř tohoto napěťového trychtýře je životu
nebezpečný – (obr. 2);
tzv.“krokové napětí“ (obr. 3) vznikne, když přemostěním různých
potenciálů protéká tělem elektrický proud, odpovídající rozdílu potenciálu
nouzové opuštění tohoto prostoru je možné pouze poskoky snožmo,
abychom vyloučili působení tohoto krokového napětí.

V případě, že by obsluha musela pracovat v blízkosti elektrického vedení ve
vzdálenosti, která je obecně zakázána - pokud to vzhledem k charakteru práce není
možno dodržet - je nutno před zahájením práce vypnout elektrický proud.
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KAPITOLA 7
ZDRAVOTNÍ PŘÍPRAVA - PŘEHLED ZÁSAD POSKYTOVÁNÍ POMOCI
PŘI DOPRAVNÍ NEHODĚ; (vyobrazení z archivu býv. Autoškoly v Praze 5).
Úvod.
Úkolem každého, kdo poskytuje potřebnou pomoc je:
- zjištění situace na místě dopravní nehody (POZOR, neohrozit při tom svůj
vlastní život!);
- zajištění místa dopravní nehody (osoby, výstražná světla, výstražný
trojúhelník, případně jinak zajistit místo dopravní nehody například použít
jiné překážky nebo kusu látky, za snížené viditelnosti hořící louče, bateriové
lampy s blikajícím oranžovým světlem apod.) a technické první pomoci
a poskytnutí první pomoci zdravotní;
- zajištění RZP ("Rychlé záchranné služby").
HASIČI
POLICIE
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
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- znehybnit automobil (vypnout motor, zatáhnout parkovací brzdu, zajistit
kameny nebo cihlami kola vozidla), POZOR, automobil převrácený na boku
nebo střechu se nepokoušíme převrátit na kola!!
- odvrátit nebezpečí požáru vozidla (vypnout zapalování, odpojit akumulátor
apod.), případný požár hasit především hasícími přístroji, popřípadě
přikrývkami, pískem hlínou);
- zajištění svědků dopravní nehody (toto po ošetření postižených osob příliš
neodkládejte, neboť se stává, že případní svědci z místa nehody odjedou nebo
odejdou)
Nouzové volání.
Co se stalo ? Základní stručný charakter události (srážka dvou osobních automobilů,
řetězová dopravní nehoda, havárie kamionu, který je převrácen napříč vozovkou, chodec
sražený vozidlem apod.).
Kde se událost stala ? Číslo silnice (pokud je známe), jízdní pruh či směr z-do, obec nebo
jiné významné místo, které je v bezprostřední blízkosti, popřípadě nejvhodnější příjezd k
němu.
Kdy se dopravní nehoda stala ? Přibližný čas , kdy jsme se k nehodě dostavili nebo časový
údaj zjištěný od účastníků nebo svědků této události.
Kolik osob je postiženo a jak vážná jsou jejich poranění ? Podle prvního a předběžného
odhadu, jakmile získáme přehled o situaci na místě dopravní nehody.
Jaké jsou další komplikace a nebezpečí ? Oheň na místě nehody, uvíznutí v kolejišti,
zablokování provozu, havárie vozidla přepravujícího nebezpečný náklad apod.
Kdo podává zprávu ? Jméno a příjmení, případně číslo telefonu nebo místa odkud voláme.
POZOR, hovor ukončete až na vyzvání odpovědného pracovníka!!

Pro zvládnutí jakékoliv naléhavé situace je nejdůležitějším činitelem Váš přístup.
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Při posuzování situace na místě dopravní nehody i při provádění nezbytných úkonů
zůstaňte klidní a sebejistí, postupujte rozvážně a soustředěně.
Tím nejlépe postiženého uklidníte a přesvědčíte jej, že jste schopni vzniklou situaci
spolehlivě zvládnout.

DŮLEŽITÉ:
 Nedovolit nikomu kouřit v blízkosti nehody (na místě hořlavé kapaliny nebo
jejich páry)!!

 Nepřibližovat se ke zraněným, pokud je při tom ohrožen Váš vlastní život !!
 Ničím na místě dopravní nehody nehýbej, pokud to není nezbytně nutné; je-li to
nutné vyznačte nebo zaznamenejte si původní situaci.

ORIENTACE NA MÍSTĚ NA MÍSTĚ DOPRAVNÍ NEHODY:
okolnosti dopravní nehody a o jaký druh dopravní nehody se jedná (jak došlo k
nehodě, případně související závažnost škod;
počet zraněných a kteří z nich potřebují okamžitou pomoc, POZOR, zraněný
volající o pomoc není zpravidla tak vážně postižen jako ten, co o pomoc volat
NEMŮŽE;
kdo je v bezvědomí?, kdo prudce krvácí?, dýchá postižený?, nedošlo k zástavě
oběhové činnosti (srdce)?;
vyprostěte zraněné (!); dejte přednost těm, kteří jsou v bezvědomí, těžce dýchají
nebo se dusí. Při vyproštění nesmíte použít násilí (uvolnit zaklínění, posunout
sedák, sklopit opěradlo apod.);
pokud nemůžeme postiženého vyprostit, musíme sledovat jejich stav a pečovat o
ně (zajištění základních životních funkcí apod.);
provést potřebné úkony první pomoci:

1)

Odsunout postižené na bezpečné místo a uložit do odpovídající polohy viz
další obr.

2)

Provést základní vyšetření, v případě potřeby zajistit základní životní funkce
(například dýchání - nedostatečné při stlačení hrudníku, dušnost při pneumotoraxu
apod., zástava srdeční oběhové činnosti následkem stlačení hrudníku, velké ztráty
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krve zevním nebo vnitřním krvácením apod.).
Je-li postižený v BEZVĚDOMÍ, zejména hlubokém, musíme VŽDY usuzovat
o ZÁVAŽNÉM POŠKOZENÍ ZDRAVÍ!
Jedná se zpravidla o mozkolebeční poranění, šok z velké ztráty krve, po delším
dušení nebo při zástavě srdeční oběhové činnosti (zraněný nereaguje ani na zvolání
jména či popleskání na tváři). Porucha dýchání, zástava oběhového systému, a
bezvědomí jsou navzájem propojeny, neboť při poruše jedné, dochází i k narušení
funkcí dalších; proto musí být navazující resuscitační opatření navzájem propojena.

3)

Zastavit masivní krvácení (tepenné, žilné nebo smíšené z ran, velké otevřené
fraktury /zlomeniny/); bližší viz další výklad.

4)

Provést základní protišoková opatření (pravidlo 5T - upravené podle novějších
odborných názorů, například nepodávat Tekutiny, neaplikovat Tišící prostředky
apod.).
ŠOK ze zranění a velké ztráty krve - možné příčiny: stlačení hrudníku a břicha,
fraktury velkých kostí, poranění amputačního charakteru;
příznaky: bledá, opocená kůže, pocit zimy, dušnosti, nevolnosti, tep na krční
tepně slabě hmatný, rychlý, netečnost, žízeň, zvracení
opatření: šetrné ošetření poranění (včetně znehybnění postiženého),
uložení do stabilizované polohy (není-li, vzhledem ke zvláštnosti
poranění nutná poloha jiná); šetrnost je prvořadým požadavkem,
všechny polohy postiženého uskutečňujeme pozvolna, snažíme se
zabránit bolestem a prochlazení; nenecháme postiženého ležet na
zemi (ani v létě v mokrém oděvu (ale ani zbytečně nesvlékáme),
je-li k dispozici, přikryjeme jej suchou přikrývkou (použití
termoizolační fólie z autolékárničky je samozřejmé!).
I v létě (při teplotě kolem 25C°) může postižený snadno prochladnout,
leží-li na holé zemi. Velmi často může mít postižený, v důsledku
poranění, poruchu termoregulačního systému těla.

5)

Potom se věnujeme ostatním (nikoliv závažně) poraněným.

6)

Záznam důležitých informací (například čas přiložení zaškrcovadla apod.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------POZNÁMKA:
VYŠETŘENÍ POSTIŽENÉHO.
Základní podmínky:
a) bezpečnost postiženého i zachránce - předejít dalším škodám (zastavení dopravy
na místě dopravní nehody, zajistit stopy a postavení vozidel apod.);
b) přerušit působení vlivů vyvolávajících další nebezpečí (viz dřívější výklad)
c) vyproštění postiženého / ných a jeho / jejich odsun na vhodné místo;
POZOR při podezření na poranění páteře (vymrštění z vozidla, deformace těla ve
vozidle apod.); náraz na vozidlo zezadu může způsobit závažné poranění svalu,
nervu, ale i zlomeninu krční páteře s následným poškozením míchy se závažnými
celoživotními následky.

------------------------------------------------------------------------------------------------ PŘERUŠENÍ KRČNÍ MÍCHY = OCHRNUTÍ VŠECH KONČETIN,
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 PŘERUŠENÍ MÍCHY V BEDERNÍ A HRUDNÍ ČÁSTI PÁTEŘE =
OCHRNUTÍ DOLNÍCH KONČETIN.
Co musíme a co nesmíme udělat ?
Ve vozidle - podepřeme rukou hlavu a krk, máme-li možnost upevníme krk
tzv."límcem"(stočený asi 10cm široký pás papíru v třícípém šátku);
Mimo vozidlo - zajistíme, aby se postižený nehýbal, je-li v bezvědomí a dýchá
obtížně (chrčí) nebo nedýchá vůbec, NEOTÁČÍME ani NEZAKLÁNÍME HLAVU pouze
uchopíme dolní čelist a povytáhneme ji dopředu, jazyk se s posunem čelisti rovněž
posune dopředu a uvolní dýchací cesty.
Odsun postiženého



PAMATUJME: I lehké zranění se může nesprávnou manipulací výrazně zhoršit, už
při PODEZŘENÍ na poranění páteře je potřeba zachovávat výše uvedené postupy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Postižený v BEZVĚDOMÍ:
a) postupujeme systematicky, rychle a přitom šetrně;
b) okamžitě stavíme krvácení;
c) posoudíme stav vědomí, dýchání a srdeční oběhové soustavy ("nad místem
dopravní nehody svítí červený
nápis: VĚDOMÍ - DECH - KREV!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------Postižený PŘI VĚDOMÍ:
a) uklidníme a povzbudíme postiženého (jedno z pravidel "5T")
b) okamžitě zastavíme krvácení;
c) zjistíme, zda má postižený bolesti a kde; zda nemá další potíže (například
nevolnost, točí se mu hlava, necítí končetiny a pod.)
METODICKÝ POSTUP:
1) nepohybujeme zbytečně s postiženým, pokud to není nutné (odsun z místa
nehody apod.);
2) oděv odstraňujeme jen tam, kde je to nezbytně nutné;
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3) vyšetříme pohmatem vždy celé tělo postiženého ("od hlavy až po dolní
končetiny");
4) posoudíme výraz obličeje, barvu a teplotu pokožky, zabarvení rtů, nehtových
lůžek (počínající cyanóza po zástavě dechu) apod.;
5) zhodnotíme pravidelnost a stav tepu (nejlépe pohmatem na krční tepně).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Dýchání z plic do plic:
- uvolnit a vyčistit dýchací cesty, udržovat záklon hlavy s předsunutím dolní čelisti
a pootevřenými ústy;
- vdechujeme šetrně, ale rozhodně do úst postiženého a sledujeme zda se zvedá
jeho hrudník; při spontánním výdechu postiženého hrudník klesá;
- co nejrychleji provedeme další tři vdechy (krev se musí nasytit kyslíkem!);
- zkontrolujeme tep na krční tepně: funguje-li oběhový systém pokračujeme v
umělém dýchání (12 až 15x za minutu); při ZÁSTAVĚ OBĚHOVÉ ČINNOSTI
zahájíme IHNED NEPŘÍMOU SRDEČNÍ MASÁŽ!!
- začne-li postižený spontánně dýchat, uložíme jej do stabilizované polohy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Nepřímá srdeční masáž - při stlačení dolní poloviny hrudní kosti se vytlačuje krev
ze srdce, při uvolnění se opět srdce naplní krví.Postižený je uložen na pevné
podložce v poloze na zádech; vyhmátneme správné tlakové místo na hrudní kosti
(viz následující obr.).

POZOR:
- nesprávné určení tlakového místa snižuje účinnost nepřímé srdeční masáže
a může způsobil další komplikace!!
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- ramena zachránce nad hrudníkem postiženého, lokty musí být narovnány,
TLAK musí působit KOLMO DOLŮ;
- stlačení hrudní kosti musí být dostatečné (při každém stlačení by měl být
hmatný tep na krční tepně);
- po každém stlačení uvolníme tlak rukou na hrudní kost.

POZNÁMKA:
Zástava masivního krvácení.
RIZIKO: Ztráta 1/2 objemu krve = TĚŽKÝ ŠOK,
2/3 objemu krve= SMRT!!
Příčiny masivního krvácení: tepenné nebo velké smíšené krvácení
rány,
otevřené fraktury /zlomeniny/
Příznaky : viditelné krvácení, při tepenném krvácení pulzujícího charakteru,
bledá, opocená kůže, pocit zimy, nevolnost, zvracení možné bezvědomí.
Postup při ošetření končetin:
- pevně stlačíme rukou (prsty, pěstí) krvácející tepnu v ráně, pak přiložíme
tlakový obvaz;
- nelze-li stlačit, použijeme pomocně škrtidlo, které utáhneme nad ranou (tj.
směrem k srdci), pak přiložíme tlakový obvaz a škrtidlo uvolníme;
- není-li tlakový obvaz účinný, ponecháme škrtidlo (jinak též prosakuje-li
tlakový obvaz krví, navršíme na původní obvaz nový ještě pevněji
stáhneme).
Postup při ošetření mimo končetiny:
- pevně stlačíme prsty poraněnou tepnu v ráně a držíme do příjezdu RZP.

190

Stavění tepenného krvácení stlačením přívodní tepny (zásobující krvácejí ránu)
ke kosti v místě tlakového bodu představuje rychlý, šetrný a účinný způsob jak
zabránit vykrvácení.
1) spánková tepna (krvácení z vlasaté části hlavy a horní třetiny čela), postižený
může i sedět;
2) lícní tepna (krvácení z obličeje), postižený může sedět;
3) krční tepna (krvácení z ústní dutiny, hlavy a horní části krku) - stlačujeme
jednostranně, cvičíme jen náznakem, postižený MUSÍ LEŽET!!;
4) podklíčková tepna (tepenné krvácení horní třetiny paže, okolí ramene a podpaží),
postižený musí ležet;
5) pažní tepna (krvácení z paže), postižený musí ležet, končetinu zvedneme;
6) stehenní tepna (při krvácení z dolní končetiny /ze stehna a okolí kolena/ ),
postižený musí ležet;
7) břišní srdečnice /aorta/ (krvácení z dolní poloviny břicha nebo horní části
stehna) - v místě tlakového bodu mírným tlakem a otáčivým pohybem
protlačíme pěst k páteři; postižený leží.

VNITŘNÍ KRVÁCENÍ.
Při vnitřním krvácení krev uniká do některých tělních dutin nebo mezi měkké části
těla, kde se hromadí.
Zjistíme vedle mechanismu poranění i z následujících příznaků:
- únava, závratě, malátnost, ospalost;
- bledost, pocení, chladné okrajové části těla;
- zrychlující se stále méně hmatný tep;
- zrychlující dýchání se stává povrchním;
- nastává bezvědomí, křeče a zástava oběhového systému.
Neodkladná opatření:
- postiženého uložíme naznak se sníženou polohou hlavy a vypodloženými dolními
končetinami;
- zhoršuje-li se stav postiženého dolní i horní končetiny zdvihneme kolmo k tělu;
- zajistíme základní protišoková opatření a co nejrychlejší dopravu do nemocnice.

----------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKA:

Doplnění předchozího výkladu:
Jsou-li protišoková opatření účinná:
postižený se přestává potit, mizí pocit chladu, mírní se žízeň, tep je pomalejší a lépe
hmatný.

Další poranění:
ZRANĚNÍ HLAVY.
Proč nesmíme zranění hlavy (jakékoliv) podceňovat?
 Náraz do hlavy nemusí způsobit jen modřinu (krvácení pod kůži) nebo tržnou
ránu pokožky, ale může také poškodit lebku; v ní uložený mozek je velice
zranitelná struktura, která řídí vše ostatní.
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Náraz do hlavy může způsobit stav bezvědomí nazývaný otřesem mozku; tato
dezorganizace funkcí mozku se může po různě dlouhé době zcela upravit, někdy
může zanechat i různé trvalé následky (bolesti hlavy apod.)
Náraz do hlavy může způsobit i pozdní následky, jako je otok mozku, krvácení
do mozku nebo do prostoru mezi mozek a lebku.

DŮLEŽITÉ: Dojde-li ke zranění hlavy, MUSÍ být postižený vyšetřen VŽDY lékařem
a to co NEJDŘÍVE !!

Příznaky: krvácení z pokožky hlavy.
Otřes mozku:
- stav krátkého (!) bezvědomí - nemusíme je pro jeho krátkost ani zjistit;
- postižený je zmatený a malátný, trpí závratěmi, nadměrným sliněním, pocitem na
zvracení (všechny tyto příznaky jsou odborně označovány jako tzv."NAUSEA");
- postižený může ztratit paměť (nepamatuje si například na průběh dopravní
nehody apod.).
Zlomenina lebky:
- z ucha nebo z nosu postiženého může vytékat krev nebo krvavě zbarvená tekutina;
- změna barvy kolem očí (krevní podlitina) nebo očního bělma.
Další varovné příznaky:
- hluboké bezvědomí (koma);
- zraněný při dýchání chrčí;
- oční zornice mohou být nepřirozeně malé nebo rozšířené anebo mohou mít
rozdílnou velikost
- u postiženého zjišťujeme neobvykle pomalý tep.
OŠETŘENÍ:
- postiženého uložíme na suchou, teplou podložku (je-li to možné), při chladném
počasí jej přikryjeme;
- postiženému při vědomí mírně podložíme hlavu, nesmí vstát, jíst, pít nebo kouřit;
- postiženému v bezvědomí uvolníme dýchací cesty (záklonem hlavy) a uložíme ho
stabilizované polohy;
- sledujeme dýchání a srdeční oběhový systém, v případě potřeby zahájíme umělé
dýchání a nepřímou srdeční masáž;
- při otevřených poraněních měkkých částí přikládáme krycí obvaz;
- při poranění, které proniká do mozku nebo při vyhřezlé mozkové tkáni ránu jen
lehce sterilně kryjeme; NEPŘIKLÁDÁME TLAKOVÝ OBVAZ!

VYKLOUBENÍ /luxace/ A ZLOMENINY /fraktury/.
OTEVŘENÉ : úlomky kostí ční z rány.
ZAVŘENÉ : mezi úlomky kostí a kůží je neporušená vrstva
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Hrozící rizika: šok,
krevní ztráta do okolí zlomenin,
nedostatečné dýchání při zlomeninách žeber,
poruchy míchy při zlomeninách páteře,
při otevřených zlomeninách infekce.
v blízkosti kostí jsou uloženy cévy a jiné orgány, které by mohly být
poškozeny.
Příznaky (ne všechny se vyskytnou u každé zlomeniny):
1) Silná bolest v místě zranění - narůstá při jakémkoliv pokusu o pohyb (při
zlomení žeber se bolest stupňuje s dýcháním.
2) Může se objevit otok, případně krevní podlitina.
3) Postižená končetina (jiná část těla) může mít ve srovnání s druhou končetinou
(částí těla) deformovaný tvar nebo polohu.
4) Postižený mohl vnímat nebo slyšet prasknutí kostí či vnímat tření konců
zlomených kostí.
ZLOMENINY PAŽE A PŘEDLOKTÍ.
Příznaky: - bolest v místě zranění;
- zraněný si pravděpodobně bude přidržovat předloktí, případně ruku.
Znehybnění: znehybníme dvěma šátky (1x závěs, 1x kolem paže a trupu), viz obr.
ZLOMENINY STEHENNÍ KOSTI.
Příznaky: - noha a koleno jsou rotovány ven,
- stehno může vypadat jako ohnuté.
Znehybnění: - přiložíme improvizovanou dlahu od paty po kyčel (musíme znehybnit
dva nejbližší klouby(viz obr.);
- svážeme obě končetiny na několika místech k sobě.
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ZLOMENINY HOLENNÍ KOSTI.
POZOR, zlomenina holenní kosti, vzhledem k možnému mechanismu poškození,
bývá často otevřená!
Příznaky: noha rotuje do strany i při normální poloze kolena.
Znehybnění: viz ošetření zlomeniny stehenní kosti
ZLOMENINY ŽEBER.
Příznaky: ostrá bolest na postižené straně se při kašli nebo větším nadechnutí
zhorší.
Ošetření: postiženého posadíme, podepřeme, hrudník stáhneme dvěma širokými
obvazy
ZLOMENINA PÁNVE.
Příznaky: - neschopnost pohnout dolní částí těla bez silné bolesti;
- postižený není schopen se postavit;
- při vnitřním zranění = krvavá moč (!).
Znehybnění: - přiložení širokých obvazů kolem boků a pánve tak, aby se napůl
překrývaly;
- vložit vycpávku mezi kolena a kotníky a svázat úzkým obvazem
kolem kolen a kotníků.
VYKLOUBENÍ (LUXACE)
Příznaky: - kloub je bolestivý a deformovaný;
- postižený drží končetinu v poloze, která mu vyhovuje;
- každý pokus o pohyb končetiny je velmi bolestivý a naráží na odpor
stažených svalů.
Rizika: - při déle trvající luxaci hrozí trvalé omezení hybnosti kloubu;
- hrozí případně i nebezpečí ochrnutí končetiny;
- násilné pokusy laiků vykloubení napravit (zejména dolní čelisti).
Znehybnění: - vykloubenou dolní čelist neošetřujeme;
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- končetinu znehybníme v poloze, která postiženému nejlépe vyhovuje;
- horní končetina = postižený při ošetřování SEDÍ;
- dolní končetina = postižený při ošetření LEŽÍ.

OSTATNÍ PORANĚNÍ.
Rány řezné, bodné, tržné a tržně zhmožděné.
Rizika: krvácení, šok, infekce
Orientace při ošetřování:
1) Otevřené poranění břicha a hrudníku;
2) Potom ošetříme jiné krvácející rány.
Častým zraněním je PORANĚNÍ HRUDNÍKU

Příznaky - postiženému se obtížně dýchá;
- neobvyklé pohyby hrudníku při pokusech postiženého o dýchání;
- vytékání zpěněné krve z místa poranění (doprovodné sykavé zvuky při
nadechnutí i výdechu);
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viz obr.  očistíme okolí rány a přiložíme na ni sterilní mul, poté igelitovou roušku
(přesahující min. o 3 cm),
 postranní a horní okraj roušky upevníme širokou náplastí, dolní okraj
musí být volný, při čemž plocha roušky musí zůstat napnutá a musí
přiléhat; vzduchotěsné uzavření způsobí zvýšení tlaku v hrudníku!);
 je-li postižený v bezvědomí, uložíme jej do stabilizované polohy zraněnou
stranou dolů;
 pokud je zapotřebí, provedeme protišoková opatření.
JINÉ PORANĚNÍ HRUDNÍKU (nikoliv otevřené)
Ošetření:
 poloha jako při otevřeném pneumotoraxu; pokud je zapotřebí, provedeme
protišoková opatření;
 nenecháme jíst, pít, kouřit;
 zjistíme-li příznaky šoku, zahájíme protišoková opatření;
 je-li postižený v bezvědomí= záklonem hlavy uvolníme dýchací cesty
a uložíme postiženého do stabilizované polohy na poraněnou stranu
hrudníku.

PORANĚNÍ BŘICHA.
Mějte na paměti,že každé poranění břicha musí vyšetřit lékař; nenápadný úraz
může mít i závažné následky.
Riziko: - postižený je skoro vždy ohrožen šokem + možnost vnitřního krvácení.
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Ošetření: - postiženého uložíme naznak na suchou podložku, při chladném počasí
přikryjeme;
- lehce podložíme hrudník a hlavu; můžeme rovněž uložit na bok s co
nejvíce pokrčenými dolními končetinami v kolenou a kyčlích;
- nedovolíme vstávat, jíst, pít; kontrolujeme tep, abychom nepřehlédli
vnitřní krvácení.

POPÁLENINY.
Závažnost popáleniny je dána především svým rozsahem. Šok hrozí postiženému již
tehdy má-li popálených 10 až 15% povrchu těla; pro orientaci: dlaň dospělého
člověka = 1% povrchu těla.
POVRCHNÍ popálení (zpravidla menšího rozsahu).
Příznaky: - silná bolest v místě popálení;
- vyvíjí se silný otok, okolí popáleniny je zarudlé;
- vytvářejí se puchýře (tekutina pod vrchní vrstvou kůže, pozor,
nepropichovat!!);
Ošetření: - ihned chladíme omýváním nebo ponořením do studené vody po dobu,
dokud to přináší úlevu (asi10 až 20 minut);
- na popálené oči přikládáme studené obklady;
- popálená místa sterilně kryjeme (mimo povrchní popáleniny jen se
zarudlou kůží a VŠECHNY popáleniny obličeje, které zásadně
neobvazujeme);
- není-li k dispozici krycí obvaz nebo čistá látka (ručník, kapesník apod.),
Vložíme popálenou ruku nebo nohu do polyetylenového sáčku
ZÁVAŽNĚJŠÍ POPÁLENINY (rozsáhlejší nebo hluboké).
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Příznaky: - šok (hrozí již při popálení 10 až 15% povrchu lidského těla),
- při hlubokém popálení dochází k odumření, někdy až zuhelnatění kůže
včetně hlouběji uložených tkání ; protože jsou tím zničena nervová
zakončení, bolest je menší.
Ošetření: - vyprostíme postiženého z vozidla;
- pokud na postiženém hoří oděv uhasíme ho (dekou, kabátem nebo
vodou);
- uložíme postiženého do stabilizované polohy a nedovolíme mu, aby se
pohyboval;
- popálená místa chráníme před znečištěním čistými tkaninami
(prostěradla, ručníky apod.) tak, aby se kůže navzájem nedotýkala;
- POZOR, přiškvařený oděv nestrháváme!!
- nedáváme jíst ani pít (odborné ošetření může být provedeno v celkové
anestézii);
- vždy zajišťujeme základní protišoková opatření.
 CO NIKDY NESMÍME UDĚLAT !!
1) Odstraňovat cokoliv, co pevně lpí na popálenině a potírat popáleninu tukem nebo
mastí.
2) Přikládat na popáleninu vatu nebo používat náplasti.

POLEPTÁNÍ.
Příčinou může být akumulátorová kyselina, odstraňovač nátěrů apod.

Poleptání kůže.
Příznaky: - kůže zbarvena, vytváří se puchýře;
- kůže může pálit, místo kolem styku kůže s chemickou látkou může být
zarudlé.

Nemáme-li obvaz, kryjeme poranění čistou látkou nebo vložíme poleptanou nohu
nebo ruku polyetylenového sáčku

Poleptání oka.
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Riziko: chemická látka (jakákoliv) musí být vymyta z oka co nejdříve. Při
transportu
zakryjeme oko sterilním obvazem, který lehce zajistíme; PAMATUJ, že
postižený musí být vždy odborně ošetřen lékařem!!
POZOR!!
Účastníky dopravní nehody či havárie mohou být i vozidla přepravující
nebezpečné látky. Vozidla musí být označena výstražnými značkami a
tabulkami s kódy podle zvláštního právního předpisu (Evropská dohoda
o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí - ADR).
Jestliže takto označené vozidlo je účastníkem dopravní nehody nebo havaruje,
nepřibližujeme se k němu, i když nezjistíme na první pohled únik převážené
látky.
Zaznamenáme a nahlásíme RZP nebo policii či Hasičskému záchrannému
sboru všechny zjištěné skutečnosti (včetně identifikačního kódu a
výstražného znaku).
ZNAČENÍ VOZIDEL PODLE ADR
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Autolékárnička – od 19. 7. 2011
Obvaz hotový s 1 polštářkem
3 kusy;
Obvaz hotový se 2 polštářky
3 kusy;
Náplast hladká (cívka 2,5cm x 5m)
1 kus;
Rouška PVC 20 x 20cm
1 kus;
Šátek trojcípý (z netkaného textilu)
2 kusy;
Náplast s polštářkem 8 cm x 4 cm
6 kusů;
Obinadlo škrtící pryžové, (60x1250mm)
1 kus;
Nůžky
1 kus;
Rukavice pryžové (latexové) chirurgické /v obalu/
1 pár;
Isotermická fólie (200x140 cm)
1 kus;
POZOR, SLEDOVAT expirační lhůtu u jednotlivých položek !!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAŠENÍ POŽÁRU VOZIDLA.
Důležité okolnosti:
 Motorová vozidla se liší od sebe navzájem svými rozměry, typem a množstvím
hořlavých látek, případně množstvím přepravovaných osob.
 Dále musíme zjistit rozsah požáru(počínající nebo rozsáhlý), přítomnost dalších
pomocníků, možnost přivolání odborné pomoci (HZS = 150);
 VŽDY záleží na ZNALOSTECH a POHOTOVOSTI osádky vozidla;
 při podezření na vznik požáru (kouř, zápach po spálenině apod.) zajedeme k
okraji vozovky a zastavíme;
 vypneme zapalování (případně odpojíme akumulátor);
 osoby ve vozidle neprodleně opustí vozidlo; Kdo se NEÚČASTNÍ HAŠENÍ,
VZDÁLÍ SE mimo dosah možného ohrožení (za svodidlo apod.);
 do příjezdu přivolané jednotky HZS se snažíme lokalizovat požár vlastními silami,
případně za pomoci jiných motoristů;
 motorový prostor nikdy neotvíráme zcela, pootevřeným krytem zjistíme rozsah
požáru a hasební látku stříkáme škvírou do předpokládaného ohniska požáru;
 použijeme-li halonový hasící přístroj v uzavřeném prostoru, musíme zajistit
ÚČINNÉ VĚTRÁNÍ;
 po likvidaci požáru je nutné zjistit jeho příčinu a tuto odstranit.
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PAMATUJTE:
Včasná a odborná údržba, neprodlené a pečlivé odstranění závad a čistota motoru
jsou nejlepší prevencí proti požáru. A potom už jen účinný a spolehlivý hasící
přístroj.....

NEZAPOMEŇTE:
I tehdy, podaří-li se Vám zdolat požár vlastními silami, pro případné hlášení
pojišťovně, zavolejte k poškozenému vozidlu příslušníky HZS !!

------------------------------------------------------------------------------------Vážený čtenáři/čtenářko,
Dopracovali jste se až na poslední stranu tohoto učebního materiálu;
vzhledem ke skutečnosti, že mnozí uživatelé této příručky budou tuto
používat i v tištěné podobě doporučuje autor i vydavatel rozdělit materiál
do tisku na dvě části, a sice kapitolu 1 a 2 (tj. str. 1 – 119) a zbývající
kapitoly (tj. str. 120 – 202).
Mnoho úspěchů přeje
Váš
kantor Jergl
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