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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá specifiky dopravních nehod zemědělské techniky. Úvodní 

část se věnuje definování, co to jsou zemědělská vozidla a jejich stručným 

charakteristikám. Dále rozebírá specifické technické předpisy pro provoz zemědělské 

techniky na pozemních komunikacích. Experimentální část popisuje metodiku 

a interpretuje výsledky experimentálního měření jízdní dynamiky soupravy traktoru 

s pracovním strojem neseným, které obsahovalo jízdní zkoušky brzdění v přímém 

směru, vyhýbací manévr a zrychlení při současném odbočení vlevo. Měřen byl kromě 

hodnot zrychlení také vliv neseného pracovního stroje, velikosti poměrného zatížení 

přední řiditelné nápravy či tlak v pneumatikách. V analýze učiněných zjištění jsou 

výsledky porovnány s jízdní dynamikou běžných osobních vozidel a podrobně 

rozebrány nejčastější příčiny dopravních nehod zemědělské techniky. 

Klíčová slova 

Traktor, zemědělská technika, jízdní dynamika traktoru, zrychlení traktoru, brzdění 

traktoru, nehody zemědělské techniky. 

Abstract 

Master’s thesis focuses on the specifics of agricultural machinery accidents. 

The introductory part defines agricultural machines and its basic characteristics. It also 

analyzes specific technical regulations that govern the use of these machines in traffic.  

The experimental part then describes the methodology and interprets the results 

of conducted experimental measurements on driving dynamics of a tractor with carried 

accessory. These measurements consist of a break test in straight line, evasion 

manoeuvre and acceleration while turning left. The focus was given to not just 

the acceleration values, but also to the influence of the carried accessory, the load 

on the front axle or the tire pressure. The analysis of the findings made compares 

the results with the driving dynamics of ordinary passenger cars and provides a detail 

dissection of the most frequent causes of agricultural machinery accidents.  

Keywords 

Tractor, agricultural machinery, driving dynamics of tractor, acceleration of tractor, 

braking of tractor, agricultural machinery accidents.
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ÚVOD 

Vývoj zemědělské techniky směřuje k stále větším výkonům, které si zemědělská praxe 

žádá, s tím jsou spojeny i větší rozměry strojů. Stejně tak se zvyšuje i konstrukční 

rychlost, kterou se zemědělská technika pohybuje po pozemních komunikacích. 

S rostoucími rychlostmi a rozměry strojů stoupá také pravděpodobnost dopravních 

nehod a závažnost jejich následků. 

Tato diplomová práce si klade za cíl posloužit jako možný podklad pro soudní znalce 

právě při řešení dopravních nehod s účastí zemědělské techniky. Tato problematika totiž 

dosud není hlouběji zpracována.  

Úvodní část práce se zabývá kategorizací zemědělské techniky a specifiky jednotlivých 

kategorií, jako jsou zemědělské a lesnické traktory, jejich přípojná vozidla, výměnná 

tažená zařízení, pracovní stroje nesené a pracovní stroje samojízdné.  

V další části jsou podrobně rozebrány specifické technické předpisy zabývající 

se provozem zemědělské techniky na pozemních komunikacích, a to jak evropská 

legislativa v podobě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 

o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, 

které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech, 

tak také vnitrostátní legislativa České republiky. 

V rámci experimentálního měření jízdní dynamiky soupravy traktoru s neseným 

pracovním strojem byl kladen cíl na naměření hodnot dosahovaných podélných 

a bočních zrychlení při definovaných jízdních zkouškách a porovnání naměřených 

hodnot s běžnými osobními vozidly.  

V závěrečné analýze jsou popsány příčiny dopravních nehod zemědělské techniky, které 

přímo souvisí s jejími specifickými rozměry a konstrukcí, viditelností a jízdní 

dynamikou naměřenou v rámci experimentálního měření. 
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1 SPECIFIKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

Vzhledem k povaze zemědělských prací je technika využívaná v zemědělství v jistých 

oblastech specifická. Většina této techniky jsou zvláštní vozidla, jak uvádí 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích: 

„Zvláštní 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“. [1] 

Konkrétně to jsou: 

• zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, 

• pracovní stroje samojízdné, 

• pracovní stroje nesené a výměnné tažené stroje. 

Mimo tyto zvláštní vozidla se pro zemědělskou činnost ve velké míře využívají 

i silniční vozidla, a to nákladní automobily všech kategorií a jejich přípojná vozidla, 

avšak ty se nijak zásadně neliší od vozidel běžně provozovaných čistě na pozemních 

komunikacích, proto nejsou v této práci zahrnuta. 

Primární určení zemědělské techniky je práce na poli, pro kterou je vyvíjena 

a konstruována. Avšak i tato technika využívá pro přesuny mezi pozemky 

a při přepravě komodit pozemní komunikace, proto musí vyhovovat legislativním 

požadavkům pro provoz na pozemních komunikacích stejně jako všechny ostatní druhy 

vozidel, nicméně za částečně specifických podmínek. Specifika se týkají především 

maximálních rozměrů, nejvyšší povolené rychlosti, provozu za snížené viditelnosti, 

přítomnosti výčnělků na povrchu stroje a dalších. Každé vozidlo pohybující 

se po pozemní komunikaci musí plnit požadavky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních komunikacích a příslušných právních předpisů. 

Nejběžnějším zemědělským vozidlem je traktor, který se agreguje s přípojnými vozidly, 

výměnnými taženými zařízeními a pracovními stroji nesenými. Dalšími zemědělskými 

vozidly jsou pracovní stroje samojízdné. 
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1.1 Traktory 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských 

a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly definuje traktor jako: „každé 

motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma 

nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km/h, jehož hlavní funkcí 

je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, vezení 

a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských nebo 

lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel nebo 

zařízení; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických pracích 

vezlo náklad nebo může být vybaveno jedním čí více sedadly pro spolujezdce“. [2] 

1.1.1 Kategorie traktorů 

Dělí na dvě základní kategorie, a to kolové traktory (kategorie T) a pásové traktory (C). 

Ty se dále dělí do subkategorií, přičemž každá z nich je doplněna písmenem 

„a“ (označuje kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nejvýše 40 km/h) nebo 

„b“ (označuje kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h). 

Dělení na jednotlivé kategorie je následující: 

• kategorie T1: kolové traktory s nápravou nejbližší k řidiči s minimálním rozchodem 

minimálně 1 150 mm, s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg 

a se světlou výškou nad vozovkou maximálně 1 000 mm, 

• kategorie T2: kolové traktory s minimálním rozchodem menším než 1 150 mm, 

s nenaloženou hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou 

nad vozovkou maximálně 600 mm; pokud výška těžiště traktoru (měřeno vůči 

vozovce) dělená střední hodnotou minimálního rozchodu všech náprav je větší 

než 0,90, musí být maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km/h, 

• kategorie T3: kolové traktory s nenaloženou hmotností v provozním stavu 

maximálně 600 kg, 

• kategorie T4: kolové traktory zvláštního určení, 

o kategorie T4.1 (traktory s velkou světlou výškou): traktory konstruované 

pro práci s vysokými plodinami, např. s vinnou révou. Jejich znakem 

je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět 
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souběžně s plodinou s levými a pravými koly po každé straně jednoho nebo 

více řádků plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu 

nářadí, které může být namontováno na předku, mezi nápravami, na zádi 

nebo na nákladové plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá 

výška kolmá na řádky plodiny vyšší než 1 000 mm. Pokud je poměr výšky 

těžiště traktoru měřené vzhledem k zemi (při užití obvykle montovaných 

pneumatik) a střední hodnoty minimálního rozchodu kol u všech náprav 

větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km/h, 

o kategorie T4.2 (zvláště široké traktory): traktory charakteristické svými 

velkými rozměry a přednostně určené k práci na velkých zemědělských 

plochách, 

o kategorie T4.3 (traktory s nízkou světlou výškou): traktory s pohonem 

čtyř kol s výměnným zařízením určeným k zemědělskému nebo lesnickému 

užití, charakteristické nosným rámem vybaveným jedním nebo více 

vývodovými hřídeli, s technicky přípustnou hmotností maximálně 10 t 

a s poměrem této hmotnosti k maximální hmotnosti v provozním stavu 

nižším než 2,5. Těžiště těchto traktorů, při užití obvykle montovaných 

pneumatik, musí být níže než 850 mm nad vozovkou, 

• kategorie C: pásové traktory poháněné nekonečnými pásy nebo kombinací 

kol a nekonečných pásů, přičemž jejich subkategorie jsou definovány analogicky 

k subkategoriím kategorie T. [2] 

Kolové traktory se mohou dělit také například dle uspořádání podvozku na: 

• 2WD (two wheel drive) – traktory s pohonem zadní nápravy, přední pneumatiky 

jsou menší než zadní a nemají záběrový dezén (především starší traktory), 

• FWA (front wheel assist) – traktory s trvalým pohonem zadní nápravy 

a s připojitelným pohonem přední nápravy, přední pneumatiky jsou menší než zadní 

a mají záběrový dezén (většina moderních traktorů), 

• 4WD (four wheel drive) – traktory s trvalým pohonem obou náprav, všechny 

pneumatiky mají stejnou velikost a záběrový dezén (kloubové traktory), [3] 
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• 4x2, 6x4, 6x6, 8x6, 8x8 (počet náprav x počet hnacích náprav) – speciální 

skupina traktorů na bázi nákladních automobilů může disponovat různým počtem 

náprav, z toho různým počtem hnacích náprav, respektive řídících náprav, všechna 

kola mají stejnou velikost. 

Pásové traktory se mohou dělit také dle uspořádání podvozku na: 

• HTD + FWA (half track drive + front wheel assist) – traktory s trvalým pohonem 

zadní nápravy a s připojitelným pohonem přední nápravy, přední pneumatiky mají 

záběrový dezén a zadní náprava je opatřena pásovými jednotkami, 

• FTA (front track assist) – traktory s trvalým pohonem zadní nápravy 

a s připojitelným pohonem přední nápravy, obě nápravy jsou vybaveny pásovými 

jednotkami, přičemž přední jsou menší než zadní, 

• 4TD (four track drive) – traktory s trvalým pohonem obou náprav, obě nápravy 

jsou vybaveny pásovými jednotkami o stejné velikosti (kloubové traktory), 

• TLT – (track laying tractor) – traktory se dvěma pásovými jednotkami. [3] 

 

Obrázek 1 - Traktor kategorie T1a CASE MAXXUM; uspořádání podvozku FWA [4] 

1.1.2 Příklady traktorů 

Typickým zástupcem kategorie traktorů na našich pozemních komunikacích 

jsou traktory kategorie T1a. Zástupcem této kategorie je například CASE MAXXUM 
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(Obrázek 1). Traktor má standardní šířku vozidla do 2,55 m a index „a“ značí 

maximální rychlost do 40 km/h. 

V posledních letech čím dál častěji vyskytujícími se vozidly jsou traktory 

kategorie T1b. Především se jedná o traktory vycházející z nákladních vozidel, které 

však splňují kritéria pro homologaci jako traktor. Těmito kritérii jsou například 

ochranná konstrukce chránící při převrácení (ROPS), elektronické omezení maximální 

rychlosti a další. Příkladem traktoru této kategorie může být vozidlo tovární značky 

TATRA. Tyto traktory slouží jako nosiče výměnných nástaveb (Obrázek 2), nebo často 

také jako tahače sedlových návěsů (Obrázek 3). Největší povolená hmotnost těchto 

souprav je až 48 tun (stejně jako u souprav nákladního automobilu a návěsu), zatímco 

k řízení je vyžadováno řidičské oprávnění skupiny T (od 17 let). Nutno podotknout, 

že všechna přípojná vozidla, i sedlové návěsy, musí být homologovány jako přípojná 

vozidla kategorie R (traktory nelze agregovat s přípojnými vozidly silničních vozidel 

kategorie O). 

 

Obrázek 2 - Traktor kategorie T1b TATRA PHOENIX jako nosič výměnných nástaveb – nad kabinou 

viditelná ochranná konstrukce chránící při převrácení (ROPS); uspořádání podvozku 8x8 [5] 

Tyto traktory na základě nákladních automobilů jsou individuálně typově schváleny 

dle vnitrostátních předpisů (požadavky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích), nikoliv dle nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 167/2013, toto schválení tak platí na území České republiky. Typové 

schválení na kategorii T1b je pro uživatele výhodné hned v několika směrech: technická 
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prohlídka u traktorů je jednou za 4 roky, nevztahuje se na ně silniční daň, mají levnější 

zákonné pojištění, absence tachografu, potřeba pouze řidičského oprávnění skupiny T 

(namísto C či C+E, respektive profesní způsobilosti řidiče nákladního automobilu), 

možnosti čerpání dotací na pohonné hmoty, možnost vjezdu do obcí a míst, 

kde je nákladním vozidlům vjezd zakázán a další. 

 

Obrázek 3 - Traktor kategorie T1b TATRA PHOENIX jako tahač sedlových návěsů v agregaci 

s přípojným vozidlem kategorie R4b – nejvyšší povolená hmotnost těchto souprav je až 48 tun [5] 

Mezi traktory kategorie T2 se řadí především úzkorozchodné kolové traktory určené 

pro práci v sadech a vinohradech. Analogickou kategorií C2 jsou úzkorozchodné pásové 

traktory označované také NTT (narrow track tractor). V některých případech traktory 

nejsou vybaveny uzavřenou kabinou, obsluha ale i tak musí být chráněna proti úrazu 

při převrácení traktoru. Pro tyto účely slouží ochranné konstrukce chránící 

při převrácení – ROPS (Obrázek 4). S neustále zvyšujícími se výkony zemědělských 

strojů, především pak traktorů, se zvětšují i jejich rozměry a hmotnosti, aby mohl 

být výkon efektivně přenesen na podložku. Z těchto důvodů jsou vozidla 

kategorie T4.2 (C4.2), zvláště široké traktory, stále častější. Jedná se o kolové traktory 

s širokými pneumatikami, kloubové kolové traktory, pásové traktory či kloubové 

pásové traktory (Obrázek 5). Do této kategorie spadají traktory s šířkou větší 

než 2,55 m, které při provozu na pozemních komunikacích musejí být vybaveny 

výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla a zvláštním výstražným světlem 
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oranžové barvy dle vyhlášky č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

 

Obrázek 4 - Traktor kategorie C2a NEW HOLLAND TK4 – dobře patrná je ochranná konstrukce 

chránící při převrácení (ROPS); uspořádání podvozku TLT [6] 

 

 

Obrázek 5 - Traktor kategorie C4.2a CASE QUADTRAC – v přední a zadní části je traktor vybaven 

výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla a na střeše výstražným světlem oranžové bravy; uspořádání 

podvozku 4TD [7] 
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1.2 Přípojná vozidla 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských 

a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly definuje přípojné vozidlo 

jako: „každé zemědělské nebo lesnické vozidlo určené hlavně k tomu, aby bylo taženo 

traktorem a určené hlavně k přepravě nákladu nebo ke zpracování materiálů, přičemž 

poměr celkové technicky přípustné maximální naložené hmotnosti k nenaložené 

hmotnosti tohoto vozidla je roven 3,0 nebo větší“. [2] 

 

Obrázek 6 - Přípojné vozidlo kategorie R3a, točnicový dvounápravový přívěs STRAUTMANN SZK [8] 

1.2.1 Kategorie přípojných vozidel 

Dělí se na čtyři kategorie, přičemž každá z nich je doplněna písmenem „a“ (označuje 

přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí nejvýše 40 km/h) nebo 

„b“ (označuje přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h). 

Dělení na jednotlivé kategorie je následující: 

• kategorie R1: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu nepřevyšuje 1 500 kg, 

• kategorie R2: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 1 500 kg, ale nepřevyšuje 3 500 kg, 

• kategorie R3: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 21 000 kg (Obrázek 6), 

• kategorie R4: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností 

na nápravu převyšuje 21 000 kg. [2] 
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1.2.2 Příklady přípojných vozidel 

Přípojná vozidla mohou mít v zemědělství různé využití, největší podíl mají přípojná 

vozidla pro přepravu komodit, ty se konstrukčně liší dle svého určení (různorodost 

zemědělských komodit z pohledu měrné hmotnosti) a technicky přípustného zatížení 

náprav a oje. A to od kategorie R1, kdy hmotnosti připadající na nápravy nepřesahují 

1 500 kg, až po největší návěsy (přívěsy) kategorie R4, které v soupravě s traktorem 

mají největší povolenou hmotnost soupravy až 48 000 kg (Obrázek 7). Dalším 

rozšířeným druhem přípojných vozidel jsou cisterny. Pro přípojná vozidla platí největší 

povolená šířka vozidla 2,55 m.  

 

Obrázek 7 - Přípojné vozidlo kategorie R4a, třínápravový návěs ANNABURGER SCHUB-MAX připojený 

pomocí spojovacího zařízení koule K80 s nuceně řízenou první a třetí nápravou pomocí koulí K50 [9] 

Další rozdělení přípojných vozidel je na přívěsy a návěsy, přičemž rozdíl mezi nimi 

spočívá v přenášení hmotnosti přípojného vozidla na tažný prostředek. Točnicový 

přívěs zatěžuje tažný prostředek tahovou silou (horizontální směr), zatímco návěs 

zatěžuje tažný prostředek (spojovací zařízení) také vertikální tíhovou silou (Obrázek 8). 



23 

 

 

Obrázek 8 - Zatížení spojovacího zařízení přívěsem a návěsem;  

Ftah –  tahová síla, Fvert –  vertikální tíhová síla. [10] 

1.2.3 Typy spojovacích zařízení 

Pro agregaci přípojných vozidel existuje několik druhů spojovacích zařízení, každé 

z nich má při schvalování typu stanoveny hodnoty přípustného svislého a horizontálního 

zatížení, proto jsou některé spojovací zařízení určená pro přívěsy a jiná pro návěsy. 

Typy spojovacího zařízení jsou: 

• vidlicové spojovací zařízení – určeno především pro přívěsy, samočinné nebo 

nesamočinné provedení, výškově nastavitelné v etážovém závěsu, používají 

se vidlice s válcovým čepem (30 mm) nebo vypouklým čepem (38 mm) a proti 

nim závěsná oka (40 mm), svislé zatížení 2 000 kg, 

• spojovací zařízení typu hák – určené pro návěsy, spojovací zařízení je spojeno 

s rameny tříbodového závěsu a je tak hydraulicky výškově nastavitelné, svislé 

zatížení 3 000 kg, 

• spojovací zařízení typu piton fix – určeno pro návěsy, pevné nebo výškově 

nastavitelné provedení v etážovém závěsu, svislé zatížení 3 000 kg, 

• spojovací zařízení typu koule – určeno pro návěsy, koule o průměru 80 mm (K80), 

pevné nebo výškově nastavitelné provedení v etážovém závěsu, svislé 

zatížení 4 000 kg, v současné době nejrozšířenější spojovací zařízení pro návěsná 
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přípojná vozidla (největší zatížení, nejvyšší jízdní komfort), pro mechanické nucené 

řízení náprav přípojného vozidla pomocí táhel řízení musí být doplněna o koule 

o průměru 50 mm (K50), jednu nebo dvě dle počtu řízených náprav (Obrázek 9),  

• výkyvné táhlo – určeno pro výměnná tažený zařízení, umožňuje výškové, stranové 

a podélné nastavení, svislé zatížení dle kategorie a pozice (až 4 500 kg), 

• labutí krk – toto speciální spojovací zařízení umožňuje svislé zatížení 15 000 kg, 

to je srovnatelné se sedlovým spojovacím zařízením nákladních automobilů, 

• tříbodový závěs – určeno pro pracovní stroje nesené a výměnná tažená 

zařízení. [10] 

 

Obrázek 9 - Spojovací zařízení typu koule – hlavní koule K80 (80 mm) slouží pro připojení oje návěsu, 

pomocné koule K50 (50 mm) slouží pro mechanické nucené řízení náprav (tříosý návěs se dvěma 

řiditelnými nápravami) [11] 

1.3 Výměnná tažená zařízení 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských 

a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly definuje výměnné tažené 

zařízení jako: „každé vozidlo užívané v zemědělství nebo lesnictví, které je konstruováno 

tak, aby bylo taženo traktorem, a které mění nebo doplňuje jeho funkce, zahrnující 

trvale nástroj nebo konstruované ke zpracovávání materiálů, které může zahrnovat 

ložnou plošinu konstruovanou a vyrobenou k tomu, aby přijala nějaký nástroj a zařízení 



25 

 

potřebné pro využití tohoto stroje, a může dočasně uskladnit jakýkoli materiál vytvořený 

nebo potřebný v průběhu prací, přičemž poměr celkové technicky přípustné maximální 

naložené hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla je maximálně 3,0“. [2] 

1.3.1 Kategorie výměnných tažených zařízení 

Dělí se na dvě kategorie, přičemž každá z nich je doplněna písmenem „a“ (označuje 

výměnná tažená zařízení s maximální konstrukční rychlostí nejvýše 40 km/h) nebo 

„b“ (označuje výměnná tažená zařízení s maximální konstrukční rychlostí vyšší 

než 40 km/h). Dělení na jednotlivé kategorie je následující: 

• kategorie S1: výměnné tažené zařízení, u něhož součet technicky přípustných 

hmotností na nápravu nepřevyšuje 3 500 kg (Obrázek 10),  

• kategorie S2: výměnné tažené zařízení, u něhož součet technicky přípustných 

hmotností na nápravu převyšuje 3 500 kg. [2] 

 

Obrázek 10 - Výměnné tažené zařízení kategorie S1a, polonesený pluh AMAZONE CAYRON [12] 

1.3.2 Příklady výměnných tažených zařízení 

Výměnná tažená zařízení na rozdíl od přípojných vozidel nemají jako svoji primární 

funkci přepravu nákladu. Tato kategorie tak zahrnuje pracovní stroje jejichž pojezdové 

ústrojí je v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Například tažené stroje na zpracování 

půdy a secí stroje, tažené stroje na zpracování píce, aplikační technika (tažená 

rozmetadla minerálních hnojiv, rozmetadla statkových hnojiv, aplikátory kejdy), 
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samosběrací senážní vozy, štěpkovače či tažené postřikovače (Obrázek 11). Největší 

povolená šířka je na rozdíl od přípojných vozidel 3,00 m. 

 

Obrázek 11 - Výměnné tažené zařízení kategorie S2a, tažený postřikovač AMAZONE UX [12] 

Pro některé typy výměnných tažených strojů jsou jistá omezení a nařízení pro provoz 

na pozemních komunikacích, jako jsou zákaz jízdy za snížené viditelnosti například 

u strojů na zpracování půdy (množství výčnělků na povrchu stroje), zákaz jízdy s plnou 

nádrží či zákaz jízdy s postřikovou látkou v nádrži (tažené postřikovače), zákaz jízdy 

s plným zásobníkem (tažené secí stroje), vybavení stroje výstražnými štíty 

vyznačujícími obrys vozidla a přenosnou soustavou skupinových svítilen (pokud 

nemohou být zabudována v konstrukci stroje s ohledem na jeho funkčnost), nutnost 

vybavení traktoru zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které 

musí být uvedeno do provozu.   

1.4 Pracovní stroje nesené 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích definuje pracovní stroje 

nesené jako: „zvláštní vozidla podkategorie SN jsou pracovní stroje nesené určené 

pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních 

komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové 

ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této 
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kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje 

neseného“. [13] 

Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, 

nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče, omezovat ovladatelnost vozidla 

a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení. Největší povolená šířka je 3,00 m. [13] 

 

Obrázek 12 - Pracovní stroj nesený kategorie SN, rozmetadlo minerálních hnojiv AMAZONE ZA-TS, 

stroj má integrované skupinové svítilny a výstražné štíty vyznačující obrys (šířka stroje je 2,59 m) [12] 

1.4.1 Příklady pracovních strojů nesených 

Do kategorie pracovních nesených strojů spadá mnoho různých strojů využívaných 

pro zemědělskou činnost, jako jsou nesené stroje na zpracování půdy, nesené secí stroje, 

nesená rozmetadla minerálních hnojiv (Obrázek 12), nesené postřikovače, nesené stroje 

pro zpracování pícnin a další.  

Stejně jako pro výměnná tažená zařízení, tak i pro pracovní stroje nesené jsou jistá 

omezení a nařízení pro provoz na pozemních komunikacích v závislosti na typu stroje 

a konkrétním schválení. Například zákaz jízdy s plnou nádrží či zákaz jízdy 

s postřikovou látkou v nádrži (nesené postřikovače), vybavení stroje výstražnými štíty 

vyznačujícími obrys vozidla a přenosnou soustavou skupinových svítilen (pokud 

nemohou být zabudována v konstrukci stroje s ohledem na jeho funkčnost), nutnost 

vybavení traktoru zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které 

musí být uvedeno do provozu, případně úplný zákaz jízdy za snížené viditelnosti. 
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1.5 Pracovní stroje samojízdné 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích definuje pracovní stroje 

samojízdné jako: „zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné 

s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze 

pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje samojízdné nejsou 

zpravidla určeny pro přepravní činnost“. [13] 

Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. 

Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla 

ani výměnné tažené stroje, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno 

na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak 

(Obrázek 13). Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené 

pro výměnné tažené stroje. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny 

podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 

8,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost 

podvozku. [13] 

 

Obrázek 13 - Pracovní stroj samojízdný kategorie SS, sklízecí mlátička NEW HOLLAND CR 

s připojeným pracovním zařízením přepravovaným na podvozku [14] 
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1.5.1 Příklady pracovních strojů samojízdných 

Kategorie pracovních strojů samojízdných sdružuje celou řadu strojů, jako jsou rýpadla, 

dozery, válce, grejdry, skrejpry, finišery, úklidové stroje, vysokozdvižné vozíky a další, 

pro zemědělské použití potom nakladače, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, 

samojízdné postřikovače (Obrázek 14), samojízdné vyorávače brambor a řepy, 

samojízdné žací stroje a další.  

Největší povolená šířka kategorie SS je 3,00 m obdobně jako u výměnných tažených 

zařízení a pracovních strojů nesených, avšak jsou stroje využívané v zemědělství, 

především sklízecí mlátičky a sklízecí řezačky, které tento limit nesplňují. Provoz těchto 

strojů na pozemních komunikacích podléhá režimu zvláštního užívání komunikace 

podle zákona č. 13/1997 Sb., § 25. O povolení přepravy žádá provozovatel stroje 

příslušný správní orgán, který stanoví podmínky přepravy. Například šířka sklízecích 

mlátiček v závislosti na použitých pneumatikách dosahuje rozmezí 3,00–4,00 m. 

Pracovní stroje samojízdné mohou mít, podobně jako traktory, pásové jednotky místo 

kol, to například u sklízecích mlátiček zmenšuje jejich celkovou šířku. 

 

Obrázek 14 - Pracovní stroj samojízdný kategorie SS, samojízdný postřikovač 

AMAZONE PANTERA [12] 
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2 SPECIFICKÉ TECHNICKÉ PŘEDPISY PRO PROVOZ 

ZEM. TECHNIKY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Zemědělská technika je natolik odlišná od silničních vozidel, že se její konstrukce, 

schvalování typu a konstrukčních částí, respektive podmínky provozu na pozemních 

komunikacích řídí specifickými technickými předpisy. Technické předpisy se dají 

rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to na legislativu Evropské unie a vnitrostátní 

legislativu České republiky. 

2.1 Legislativa Evropské unie 

Evropské zkoušení a schvalování zemědělských a lesnických traktorů začalo již v roce 

1974 první směrnicí 74/150/EHS (Evropské hospodářské společenství) o sbližování 

právních předpisů členských států. Směrnice se zabývala pouze kolovými traktory 

se dvěma nápravami a konstrukční rychlostí do 25 km/h. Postupně byla doplňována 

zvláštními směrnicemi pro postupy zkoušení a schvalování jednotlivých konstrukčních 

částí a systémů traktorů jako například řízený, brzdy, osvětlení, ochranné konstrukce 

a další. Tento systém však byl pomalý, a ne vždy odpovídal aktuálnímu vývoji. V roce 

2003 proto byla nahrazena směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2003/37/ES. 

Kromě kolových traktorů rozšířila svoji působnost i na traktory pásové, přípojná vozidla 

a přípojné pracovní stroje zemědělských a lesnických traktorů. Směrnice však měla 

velké ambice a uplatnění na všechny kategorie se nepodařilo. Proto v roce 2013 

Evropský parlament a Rada přijaly nařízení č. 167/2013 o schvalování zemědělských 

a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly. [3] 

2.1.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování 

zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly 

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 

státech. Nařízení stanovuje administrativní a technické požadavky na proces 

schvalování typu nových zemědělských a lesnických vozidel, konstrukčních částí 

a systémů.  
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Struktura nařízení: 

• KAPITOLA I – PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE: 

Toto nařízení se konkrétně použije pro následující vozidla:  

o traktory (kategorie T a C), 

o přípojná vozidla (kategorie R), 

o výměnná tažená zařízení (kategorie S). 

Nabytím účinnosti 1.1.2016 se stalo nařízení povinné pro kolové traktory kategorií T1, 

T2, T3 a T4.3. Pro ostatní kategorie zemědělských a lesnických vozidel si výrobce 

může vybrat, bude-li žádat o schválení podle tohoto nařízení či příslušných 

vnitrostátních předpisů. Ostatními kategoriemi jsou kolové traktory zvláštního určení 

kategorií T4.1 a T4.2, pásové traktory (C), přípojná vozidla (R) a výměnná tažená 

zařízení (S). Nařízení se nepoužije na výměnné stroje, které jsou celé zdviženy nad zemí 

nebo se nemohou otáčet kolem svislé osy, pokud je vozidlo, ke kterému jsou stroje 

připojeny, provozováno na pozemní komunikaci. Těmito vozidly jsou terminologií 

vnitrostátních předpisů myšleny pracovní stroje nesené (podkategorie SN). Nařízení 

se nevztahuje na schvalování jednotlivých vozidel, přičemž si členské státy udělují 

jednotlivá schválení dle vnitrostátních předpisů. 

V další části této kapitoly jsou definovány jednotlivé pojmy pro účely tohoto nařízení 

a souvisejících aktů, stejně tak jako definice kategorií vozidel (viz kapitola 1).  

• KAPITOLA II – OBECNÉ POVINNOSTI: 

Druhá kapitola uvádí povinnosti členských států, povinnosti schvalovacích orgánů, 

opatření dozoru nad trhem, povinnosti výrobců, povinnosti dovozců, povinnosti 

distributorů a další. 

• KAPITOLA III – ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: 

Ve třetí kapitole jsou uvedeny požadavky na funkční bezpečnost vozidel, jako jsou: 

o kompaktnost konstrukce vozidel, 

o systémy usnadňující ovládání vozidla (řízení, brzdový systém), 
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o systémy zabezpečující viditelnost a poskytující informace o stavu vozidla 

a okolního prostředí, 

o osvětlovací systémy vozidla, 

o hmotnosti a rozměry, 

o zařízení pro ochranu proti podjetí zezadu (Obrázek 15), 

o boční ochrana (Obrázek 16),  

o spojovací zařízení (viz kapitola 1.2.3), 

o přídavná závaží, 

o pneumatiky, pásy a další, 

o vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km/h musí dosahovat 

rovnocenné úrovně funkční bezpečnosti jako motorová vozidla a jejich 

přípojná vozidla, pokud jde o výkon brzd a protiblokovacích brzdových 

systémů, 

o maximální tlak pneumatik nebo pásů na tvrdý povrch vozovky nepřekročí 

0,8 MPa. [2] 

 

Obrázek 15 - Přípojné vozidlo kategorie R3, tandemový návěs ANNABURGER – v zadní části je dobře 

viditelné zařízení pro ochranu proti podjetí zezadu vozidly kategorií M1 a N1, kterým musí být vybaveny 

přípojná vozidla kategorií R3 a R4 [15] 
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Dále potom požadavky na bezpečnost osádky: 

o ochranné konstrukce při převrácení – ROPS, 

o ochranné konstrukce proti padajícím předmětům – FOPS, 

o ochranné konstrukce proti pronikajícím předmětům – OPS, 

o sedadla řidiče a spolujezdce, 

o bezpečnostní pásy, 

o vystavení řidiče hladině hluku, 

o informace, varování a označení, 

o ochrana konstrukčních částí pohonu a další. 

Nakonec požadavky týkající se enviromentální výkonnosti: 

o požadavky na znečišťující emise ve výfukových plynech, 

o požadavky na hladinu vnějšího hluku. 

• KAPITOLA IV – POSTUPY EU SCHVÁLENÍ TYPU: 

Kapitola IV se zabývá postupy pro EU schválení typu, přičemž si výrobce může zvolit 

jeden z těchto postupů: postupné schválení typu (soubor certifikátů EU schválení typu 

pro jednotlivé konstrukční části a samostatné technické celky tvořící část vozidla), 

jednorázové schválení typu (schválení úplného vozidla v jednom kroku) nebo 

kombinované schválení typu. 

Dále pak žádostí o schválení typu, dokumentací pro schválení typu a zvláštními 

požadavky na informace při schválení typu. 

• KAPITOLA V – PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ EU SCHVÁLENÍ TYPU: 

Kapitola V obsahuje obecná ustanovení pro schvalovací orgány udělující EU schválení 

typu, zvláštní ustanovení týkající se certifikátu EU schválení typu, zkoušky vyžadované 

pro EU schválení typu a opatření pro shodnost výroby. 
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• KAPITOLA VI – ZMĚNY EU SCHVÁLENÍ TYPU: 

Předmětem kapitoly VI jsou obecná ustanovení při změně EU schválení typu, revize 

a rozšíření EU schválení typu a způsob vydání a oznámení změn. 

• KAPITOLA VII – PLATNOST EU SCHVÁLENÍ TYPU: 

EU schválení typu je vydáváno s neomezenou dobou platnosti, v kapitole VII je proto 

vyjmenováno, ve kterých případech skončí platnost EU schválení typu.  

• KAPITOLA VIII – PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A OZNAČENÍ: 

Kapitola VIII obsahuje dvě části, těmi jsou prohlášení o shodě (povinnost výrobce vydat 

prohlášení o shodě, povinnost použití vzoru, osoby oprávněné k vydání prohlášení 

a další náležitosti) a povinný štítek s označením vozidel a značka schválení typu 

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků (povinnost výrobce opatřit 

vyrobená vozidla štítkem, povinnost použití vzoru). [2] 

 

Obrázek 16 - Přípojné vozidlo kategorie R4b, sedlový návěs KRAMPE BANDIT –  vozidla kategorií R3b 

a R4b musí být vybavena boční ochranou před nebezpečím pádu pod boky vozidla nechráněných 

účastníků silničního provozu (chodci, cyklisti a motocyklisti) a jejich přejetí koly [16] 

• KAPITOLA IX – VÝJIMKY PRO NOVÉ TECHNOLOGIE NEBO NOVÉ 

KONCEPCE: 

Prostor pro nové technologie nebo nové koncepce je v kapitole IX, ta uvádí způsob, 

jak výrobce může požádat o EU schválení typu pro vozidla, konstrukční části nebo 
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samostatné technické celky obsahující technická řešení nebo koncepce, 

jež jsou neslučitelné s akty požadavků pro EU schválení typu. Pokud je žádosti Komisí 

udělena výjimka, okamžitě Komise přijme nezbytné kroky, aby dotčené 

akty přizpůsobila technickému pokroku. 

• KAPITOLA X – VOZIDLA VYRÁBĚNÁ V MALÝCH SÉRIÍCH: 

Výrobce může požádat o vnitrostátní schválení typu malých sérií vozidla v rámci 

ročních kvantitativních omezení (150 vozidel kategorie T, 50 vozidel kategorie C). 

Omezení se vztahuje na trh členského státu v daném roce. 

• KAPITOLA XI – DODÁNÍ NA TRH, REGISTRACE NEBO UVEDENÍ 

DO PROVOZU: 

Vozidla podléhající EU schválení typu mohou být dodána na trh, zaregistrována nebo 

uvedena do provozu pouze tehdy, pokud jsou opatřena platným prohlášením o shodě. 

Vozidla, jejichž EU schválení typu pozbylo platnosti, mohou být dodána na trh, 

registrována nebo uváděna do provozu v rámci výběhu ze série. Časové omezení 

je 24 měsíců u úplných vozidel, respektive 30 měsíců u dokončených vozidel 

od pozbytí platnosti EU schválení typu. Počet vozidel z výběhu série je omezen.  

• KAPITOLA XII – OCHRANNÉ DOLOŽKY: 

Tato kapitola určuje postup zacházení s vozidly, konstrukčními částmi nebo 

samostatnými technickými celky představujícími závažné nebezpečí na vnitrostátní 

úrovni. Ty se dělí na dvě skupiny, a to vyhovující vozidla, konstrukční části nebo 

samostatné technické celky nebo vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické 

celky, jež se neshodují se schváleným typem.  

• KAPITOLA XIII – MEZINÁRODNÍ PŘEDPISY: 

Kapitola XIII se zabývá předpisy EHK potřebnými pro EU schválení typu uvedenými 

v příloze I (soupis požadavků pro EU schválení typu vozidla) nebo akty v přenesené 

pravomoci. 

Druhá část popisuje uznávání protokolů o zkouškách OECD (viz kapitola 2.2) pro účely 

EU schválení typu, a to jako alternativu k protokolům o zkouškách vystavených 

podle tohoto nařízení nebo podle aktů v přenesené pravomoci. 



36 

 

• KAPITOLA XIV – POSKYTOVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ: 

Pokud tak akt v přenesené pravomoci nebo prováděcí akt tohoto nařízení stanoví, 

je výrobce povinen zpřístupnit uživatelům veškeré důležité informace a nezbytné 

pokyny popisující všechny zvláštní podmínky nebo omezení spojená s použitím vozidla, 

konstrukční části nebo samostatného technického celku, a to v úředním jazyku 

členského státu, kde má být vozidlo uvedeno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno 

do provozu. 

• KAPITOLA XV – PŘÍSTUP K INFORMACÍM O OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ: 

Mezi povinnosti výrobce patří poskytnout obchodním zástupcům, opravnám 

a samostatným provozovatelům nediskriminační přístup k informacím o opravách 

a údržbě vozidla, a to snadným a rychle dostupným systémem (neplatí pro vozidla 

schválena jako malosériové vozidlo). Konečný výrobce je odpovědný za poskytování 

informací o celém vozidle včetně konstrukčních částí nebo samostatných technických 

celků. 

• KAPITOLA XVI – URČENÍ A OZNÁMENÍ TECHNICKÝCH ZKUŠEBEN: 

Tato část nařízení určuje požadavky na technické zkušebny, kategorizuje určení 

technických zkušeben a postup posuzování kvalifikace technických zkušeben. Dále 

pak uvádí postupy pro oznámení, změny týkající se určení, případy zpochybnění 

způsobilosti technických zkušeben, provozní povinnosti technických zkušeben 

a informační povinnosti technických zkušeben. [2] 

• KAPITOLA XVII – PROVÁDĚCÍ AKTY A AKTY V PŘENESENÉ 

PRAVOMOCI: 

Akty v přenesené pravomoci jsou následující: 

o nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1322/2014, o požadavcích 

na konstrukci vozidel – požadavky a postupy zkoušení konstrukčních prvků 

a pokynů zajišťujících bezpečnost práce obsluhy (ochranné konstrukce 

ROPS, FOPS, OPS, sedadla řidiče a spolujezdce, ovladače a další), 

o nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68, o požadavcích 

na brzdění vozidel, 
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o nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96, o požadavcích 

na enviromentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky vozidel – 

požadavky a postupy zkoušení konstrukčních prvků a vlastností 

ovlivňujících životní prostředí (emise škodlivin ve výfukových plynech 

a hluk), 

o nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208, o požadavcích 

na funkční bezpečnost vozidel – požadavky a postupy zkoušení 

konstrukčních prvků a vlastností zajišťujících ochranu obsluhy nebo majetku 

před nebezpečím způsobeným vadným chováním systémů vozidla nebo 

konstrukčních částí (maximální rychlost, osvětlení, řízení, spojovací 

zařízení, pneumatiky, zvukové výstražné zařízení, elektromagnetická 

kompatibilita a další), 

o nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/204, o administrativních 

požadavcích na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a o dozoru 

nad trhem s těmito vozidly – požadavky na vzory dokumentů potřebných 

pro zajištění procesu schvalování (informační dokumenty, prohlášení 

výrobce, certifikáty, evropské schválení typu a další). [3] 

• KAPITOLA XVIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

• PŘÍLOHA I – SOUPIS POŽADAVKŮ PRO EU SCHVÁLENÍ TYPU VOZIDLA 

2.2 Normalizační kódy OECD 

Zkoušky podle kódů OECD jsou zaměřeny na ověření funkčních vlastností 

zemědělských a lesnických traktorů, ochranných konstrukcí ROPS a FOPS 

zemědělských a lesnických traktorů (Obrázek 17) a teleskopických manipulátorů. Testy 

jsou vydávány v angličtině a jsou schvalovány koordinačním centrem OECD v Římě. 

Zkoušky podle kódů OECD jsou uznávány ve 30 zemích po celém světě. Základním 

pilířem je bezpečnost obsluhy, díky ochranným konstrukcím ROPS a FOPS se snížil 

počet smrtelných nehod. Zároveň lze tyto zkoušky předložit při získávání EU schválení 

typu. 

Normalizační kódy pro úřední zkoušení traktorů jsou: 

• Code 2 – technické parametry, 
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• Code 3 – ochranné konstrukce ROPS zemědělských a lesnických traktorů 

(dynamická zkouška), 

• Code 4 – ochranné konstrukce ROPS zemědělských a lesnických traktorů 

(statická zkouška), 

• Code 5 – měření hluku na místě řidiče zemědělských a lesnických traktorů, 

• Code 6 – vpředu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných 

zemědělských a lesnických traktorů, 

• Code 7 – vzadu montované ochranné konstrukce ROPS úzkorozchodných 

zemědělských a lesnických traktorů, 

• Code 8 – ochranné konstrukce ROPS zemědělských a lesnických pásových 

traktorů, 

• Code 9 – ochranné konstrukce ROPS a FOPS teleskopických manipulátorů, 

• Code 10 – ochranné konstrukce FOPS zemědělských a lesnických traktorů. [17] 

 

Obrázek 17 - Traktor kategorie T1a STEYR v lesnické úpravě – dobře patrné jsou ochranné konstrukce 

proti padajícím předmětům – FOPS (mříž nad střechou kabiny a rám nad motorovou částí) a proti 

pronikajícím předmětům – OPS (mříž za zadním sklem kabiny), ochranná konstrukce chránící 

při převrácení (ROPS) je integrovaná v konstrukci kabiny [18] 
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2.3 Vnitrostátní legislativa České republiky 

V české legislativě neexistuje žádný specifický technický předpis, který by se vztahoval 

pouze na zemědělskou techniku, respektive na podmínky jejího provozu na pozemních 

komunikacích. Avšak částečně je problematika řešena v následujících předpisech: 

2.3.1 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo 

použitelné předpisy Evropské unie a upravuje podmínky provozu vozidel na pozemních 

komunikacích. Zemědělské techniky se týkají tyto části zákona: 

• ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 

V části první zákona je definovaný předmět úpravy, vymezeny základní pojmy, 

kde je zemědělská technika druhem zvláštních vozidel, které jsou definovány jako 

vozidla vyrobené k jiným účelům než k provozu na pozemních komunikacích, která 

mohou být pří splnění podmínek stanovených tímto zákonem k provozu na pozemních 

komunikacích schválena.  

V § 3 jsou vozidla rozděleny na jednotlivé druhy a kategorie. Zvláštní (zemědělská) 

vozidla se rozdělují na tyto základní druhy: zemědělské nebo lesnické traktory a jejich 

přípojná vozidla, pracovní stroje samojízdné, pracovní stroje nesené a výměnná tažená 

zařízení. Dále se zvláštní vozidla rozdělují do kategorií T, C, R, S a Z. Rozdělení 

zvláštních vozidel do kategorií, další členění jednotlivých kategorií a jejich technický 

popis a způsob zařazení vozidel do kategorií stanoví prováděcí právní předpis, 

a to vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• ČÁST DRUHÁ – REGISTR A REGISTRACE SILNIČNÍHO VOZIDLA:  

Tato část zákona se týká registru a procesu registrace silničních vozidel. Část sedmá, 

§ 79, odst. 1 a 2 uvádí, že pro registraci zemědělských a lesnických traktorů a jejich 

přípojných vozidel a samojízdných pracovních strojů platí část druhá tohoto zákona 

stejně jako pro silniční vozidla, přičemž povinné registraci nepodléhají výměnná tažená 

zařízení, která jsou účelově a technicky určena pro práce v zemědělství, tato vozidla 

však lze registrovat na žádost jeho vlastníka. 
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• ČÁST TŘETÍ – SCHVALOVÁNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL:  

Část sedmá, § 78, odst. 2 uvádí, že schvalování technické způsobilosti zvláštního 

vozidla k provozu se vztahuje část třetí tohoto zákona. Avšak namísto hlavy II této části 

zákona se použije příslušný právní předpis, a to nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 167/2013.  

• ČÁST ČTVRTÁ – VOZIDLO V PROVOZU:  

Tato část zákona se zabývá především technickou způsobilostí vozidla k provozu 

a měřením emisí. Část sedmá, § 79, odst. 1 uvádí, že je pro provoz zemědělských 

a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel závazná část čtvrtá tohoto zákona 

vyjma § 40 odst. 1. 

• ČÁST PÁTÁ – PŘESTAVBA SILNIČNÍHO VOZIDLA:  

Tato část zákona se použije jak pro silniční, tak pro zvláštní vozidla, jak je uvedeno 

v § 78, odst. 2. 

• ČÁST SEDMÁ – ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA: 

Zvláštní vozidlo lze provozovat, pokud svou konstrukcí a technickým stavem odpovídá 

technickým požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem a má schválenou 

technickou způsobilost k provozu podle tohoto zákona, je uvedeno v § 78, odst. 1. Dále 

prováděcí právní předpis stanoví jednotlivé druhy mobilních strojů, průmyslových 

zařízení schopných přepravy nebo vozidel bez karoserie, ve kterých je zabudován 

spalovací motor, přípustné hodnoty emisí znečisťujících látek ve výfukových plynech 

a podrobnosti schvalování typu spalovacích motorů, způsob vypracování a podávání 

zpráv mezinárodním orgánům a organizacím. 

V § 7 je uvedeno, že pro zvláštní vozidla nepodléhající registraci vozidel v registru 

silničních vozidel vydá výrobce technické osvědčení zvláštního vozidla. Pro zvláštní 

vozidla registrovaná v registru silničních vozidel vydá výrobce technický průkaz 

zvláštního vozidla. Provozovatel zemědělského nebo lesnického traktoru a jejich 

přípojného vozidla přistaví k technické prohlídce toto zvláštní vozidlo nejpozději 

ve lhůtě čtyř let po jeho prvním zaregistrování v registru silničních vozidel a potom 

pravidelně nejpozději ve lhůtách čtyř let. Technická prohlídka zemědělských 

a lesnických traktorů a jejich přípojných vozidel může být provedena v místě určeném 
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příslušným krajským úřadem mobilním způsobem. Měření emisí zemědělských 

a lesnických traktorů může být provedeno v místě určeném příslušným obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností mobilním způsobem. Nakonec vzor technického 

osvědčení zvláštního vozidla a technického průkazu zvláštního motorového vozidla 

a osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla 

a podrobnosti o způsobu provádění technické prohlídky a měření emisí mobilním 

způsobem stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 341/2014). [1] 

2.3.2 Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Tato vyhláška se použije na právní vztahy v oblasti schvalování technické způsobilosti 

a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou 

upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie. Zemědělské techniky se týkají 

tyto části vyhlášky: 

• ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 

První část vyhlášky kromě předmětu úpravy definuje také základní pojmy, jako 

jsou tažné vozidlo, jízdní souprava, výměnná nástavba, největší povolená hmotnost, 

největší povolená hmotnost na nápravu, okamžitá hmotnost a další. 

• ČÁST TŘETÍ – SCHVALOVÁNÍ TYPU: 

Obsahem § 7 jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, 

na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie. Zemědělské techniky se týká 

písm. c) zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení 

neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN. 

• ČÁST OSMÁ – ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA: 

Část osmá se věnuje zvláštním vozidlům, konkrétně pak § 33 Technické požadavky 

na konstrukci a stav zvláštního vozidla, ten uvádí, že se pro stanovení technických 

požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, 

požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, se přiměřeně použije přímo 

použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických 

vozidel a dozor nad trhem – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013. 

Dále odkazuje na přílohu č. 13 této vyhlášky, kde jsou uvedeny technické požadavky 
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na konstrukci a stav zvláštních vozidel podkategorií SS a SN. V příloze č. 7 této 

vyhlášky je vzor technického osvědčení zvláštního vozidla, které nepodléhá registraci 

a výpisu z tohoto technického osvědčení. 

• ČÁST DEVÁTÁ – SPOJITELNOST A NEJVĚTŠÍ POVOLENÉ HMOTNOSTI 

A ROZMĚRY: 

§ 34 Spojitelnost a největší povolené hmotnosti a rozměry: Okamžitá hmotnost 

přípojného vozidla nebo přípojných vozidel smí být u jízdních souprav s nejvyšší 

konstrukční rychlostí do 40 km/h nejvýše 2,5násobek okamžité hmotnosti tažného 

vozidla. U jízdní soupravy traktoru a traktorového návěsu se okamžitou hmotností 

každého z vozidel jízdní soupravy rozumí součet hmotností připadajících na jednotlivé 

nápravy traktoru, respektive návěsu. Podíl hmotnosti připadající na nápravy 

traktorového návěsu nesmí převyšovat největší povolenou hmotnost přípojného vozidla 

uvedenou v technickém průkazu traktoru. Okamžitá hmotnost přípojného vozidla nebo 

přípojných vozidel smí být u jízdních souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší 

než 40 km/h nejvýše 1,5násobek okamžité hmotnosti tažného vozidla. Okamžitá 

hmotnost jízdní soupravy nesmí být větší než největší povolená hmotnost jízdní 

soupravy stanovená při schválení technické způsobilosti tažného vozidla. Prostřední 

vozidlo jízdní soupravy musí mít vyšší nebo stejnou okamžitou hmotnost, jakou 

má poslední vozidlo jízdní soupravy. Kombinace pomocného vozíku ve spojení 

s návěsem (Obrázek 18) se pro tyto účely pokládá za jedno vozidlo. Pomocným 

vozíkem pro výše uvedené účely se rozumí jedno nebo vícenápravové přípojné vozidlo 

kategorie O nebo R svojí konstrukcí určené k připojení návěsu příslušné kategorie 

za použití točnice pro připojení návěsového čepu. Pomocný vozík jako samostatné 

vozidlo musí plnit požadavky na příslušnou kategorii přípojného vozidla. Okamžitá 

hmotnost vozidla kategorie S vybaveného průběžnou nebo poloprůběžnou brzdovou 

soustavou činí u jízdních souprav s nejvyšší konstrukční rychlostí do 40 km/h nejvýše 

2,5násobek okamžité hmotnosti traktoru. 

§ 35 Spojitelnost jízdních souprav: Pro spojování vozidel do jízdních souprav platí, 

že za vozidla kategorií T a C lze připojit pouze vozidla kategorie R. Vozidla kategorií R 

a S, která nejsou vybavena brzdovým zařízením, a vozidla kategorií R a S, která 

jsou vybavena nájezdovou brzdovou soustavou, mohou být zapojována jen za tažná 

vozidla, jejichž provozní hmotnost je shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost 
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připojovaného vozidla, pokud nebylo při schválení technické způsobilosti tažného 

vozidla stanoveno jinak, u vozidel výše uvedených kategorií s největší povolenou 

hmotností nad 3 t zapojených do jízdní soupravy s tahačem musí být kromě toho účinek 

parkovací brzdy tahače prokazatelně schopen ubrzdit jízdní soupravu tahače s tímto 

vozidlem na svahu 12 %. V případě spojení tažného vozidla s přívěsem nebo dalším 

přívěsem musí být splněny dále uvedené požadavky: svislé statické zatížení pevné oje, 

svisle nevýkyvné, u přívěsů s nápravou uprostřed, musí mít vždy kladnou hodnotu, 

aby se zabránilo odlehčování zadních náprav tažného vozidla; svisle výkyvná oj přívěsu 

nesmí mít, v zapojeném stavu, úhlovou odchylku od vodorovné roviny větší jak 10 °, 

přitom poloha oje je dána spojnicí os čepů umožňujících kývání oje a bodu vlastního 

spojení s tažným vozidlem. Zapojení vozidel do jízdních souprav s ohledem na ABS 

je možné v těchto kombinacích: tažné vozidlo s ABS a přípojné vozidlo s ABS, tažné 

vozidlo bez ABS a přípojné vozidlo bez ABS, 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. 

 

Obrázek 18 – Kombinace pomocného vozíku ve spojení s návěsem se pokládá za jedno vozidlo, pomocný 

vozík je konstrukčně určený k připojení sedlového návěsu a jako samostatné vozidlo musí plnit požadavky 

kategorie R; kategorie R je také cisternový návěs [19] 

§ 36 Technické požadavky pro provoz jízdních souprav: Pokud přípojné vozidlo, jeho 

náklad nebo výměnná nástavba svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu 

znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být tažné vozidlo 
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opatřeno doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, 

které zajistí řádný výhled. Jízdní soupravy, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost 

nepřevyšuje 40 km/h, musí být opatřeny při provozu na pozemních komunikacích 

na zádi posledního vozidla jízdní soupravy deskami zadního značení pro „pomalá 

vozidla“. Toto označení splňuje podmínky stanovené schvalovacím předpisem 

EHK č. 69 a je podle něj schváleno (Obrázek 19). V případě, že je jízdní souprava 

tvořena nosičem a pracovním strojem neseným, může být toto označení umístěno 

na nosiči za podmínky, že není strojem nebo jeho částí zakryto. Vzdálenost mezi 

poslední nápravou motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 

3,50 t, a první nápravou přívěsu, jehož největší povolená hmotnost převyšuje 3,50 t, 

musí být nejméně 3,00 m. [13] 

 

Obrázek 19 – Umístění desek zadního značení pro pomalá vozidla na traktor, respektive přípojné 

vozidlo [20] 

§ 37 Největší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení 

na nápravy: Největší povolená hmotnost na nápravu nesmí překročit hodnotu největší 

technicky přípustné hmotnosti na nápravu (Tabulka 1). [13] 
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Tabulka 1 - Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla [13] 

Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit: 

 u jednotlivé nápravy 10,00 t 

u jednotlivé hnací nápravy 11,50 t 

u dvojnápravy motorových vozidel nesmí zatížení překročit při jejich dílčím rozvoru 

 

 

1 méně než 1,0 m 11,50 t 

 

2 od 1,0 m a méně než 1,3 m 16,00 t 

 

3 od 1,3 m a méně než 1,8 m 18,00 t 

 

4 od 1,3 m a méně než 1,8 m,   19,00 t 

 
 je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik 

 
    

  

u zvláštních motorových vozidel vybavených individuálními pásy se tyto 

 

  

pásy na každé z náprav z hlediska výše uvedených požadavků považují 

 

  

za dvojnápravu s dílčím rozvorem daným vzdáleností krajních kladek 

 

  

pásového podvozku 

 
    u dvojnápravy přípojných vozidel nesmí zatížení překročit při jejich dílčím rozvoru 

 

 

1 méně než 1,0 m 11,00 t 

 

2 od 1,0 m a méně než 1,3 m 16,00 t 

 

3 od 1,3 m a méně než 1,8 m 18,00 t 

    

  

dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístění nápravy, jejich středy 

 

  

jsou od sebe vzdáleny méně než 1,8 m 

 
    u trojnápravy motorových vozidel nesmí zatížení překročit 27,00 t 

  

u jednotlivé nepoháněné nápravy 9,00 t 

    

  

trojnápravou motorového vozidla se rozumí tři za sebou umístění nápravy,  

 

  

jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m 

 
    u trojnápravy přípojných vozidel nesmí zatížení překročit při jejich dílčím rozvoru 

 

 

1 do 1,3 m včetně 21,00 t 

 

2 nad 1,3 m do 1,4 m včetně 24,00 t 

 

3 nad 1,4 m do 1,8 m včetně 27,00 t 

    

  

trojnápravou přípojného vozidla se rozumí tři za sebou umístění nápravy,  

 

  

jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 3,6 m 

 
    

  

hmotnost připadající na jednu nápravu dvojnápravy a trojnápravy 

 

  

přípojných vozidel nesmí překročit 10 t, nad hodnotu 1,8 m respektive 

 

  

3,6 m je náprava (nápravy) považována za samostatnou   

 

 
 

Největší povolená hmotnost vozidla nesmí překročit hodnotu největší technicky 

přípustné hmotnosti vozidla. Největší povolená hmotnost jízdní soupravy nesmí 

překročit hodnotu největší technicky přípustné hmotnosti jízdní soupravy. [13] 
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Tabulka 2 - Největší povolené hmotnosti silničních vozidel [13] 

Největší povolené hmotnosti silničních vozidel nesmí překročit: 

 u motorových vozidel se dvěma nápravami 18,00 t 

    u motorových vozidel se třemi nápravami 25,00 t 

    u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami 32,00 t 

    u přívěsů se dvěma nápravami 18,00 t 

    u přívěsů se třemi nápravami 24,00 t 

    u přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 t 

    u jízdních souprav 48,00 t 

    u pásových vozidel 18,00 t 

  
 

Největší povolená hmotnost zvláštních vozidel nesmí překročit hodnoty platné 

pro silniční vozidla a dále u traktorových návěsů může být vyšší než hmotnosti 

stanovené u přívěsů (Tabulka 2) v závislosti na počtu náprav o hmotnost připadající 

na spojovací zařízení v závislosti na typu tohoto spojovacího zařízení a jeho povoleném 

zatížení, u výměnných tažených zařízení nesmí přesahovat hodnoty stanovené 

pro traktorové přívěsy nebo návěsy. 

§ 38 Hmotnosti vyžadované pro provoz na pozemních komunikacích: Okamžitá 

hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nesmí překročit největší povolenou hmotnost 

vozidla nebo jízdní soupravy. V případě znečištění například bláto, sníh nebo voda 

se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy 

maximálně o 3 %. Pro používání vozidel a jízdních souprav, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající 

na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí jiný právní předpis, 

a to zvláštní užívání komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích. U vozidel kategorií T, C a podkategorie SS v rozsahu od provozní 

až po největší povolenou hmotnost nesmí být hmotnost na řízenou nápravu, měřeno 

při stání na vodorovné vozovce, menší než 20 % okamžité hmotnosti vozidla. U vozidel 

kategorií T, C se však připouští nižší hmotnost připadající na řízenou nápravu 

po namontování nástavby nebo připojení neseného pracovního stroje při současném 

snížení nejvyšší rychlosti na 20 km/h, přitom hmotnost připadající na řízenou nápravu 

nesmí být menší než 19 % u traktorů o okamžité hmotnosti nejvýše 4,50 t 
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a 18 % u traktorů o okamžité hmotnosti vyšší než 4,50 t. U vozidel kategorií T, C, R, 

S a podkategorie SS se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla 

na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost 

pneumatik: u vozidel kategorií T, C a R nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu, 

u podkategorie SS nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu a u traktoru 

po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje nejvýše 20 % hmotnosti 

připadající na nápravu. Náklad na vozidle, i v jízdní soupravě, musí být rovnoměrně 

rozložen a řádně zajištěn vhodným technickým zařízením proti pohybu (Obrázek 20). 

Pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném 

technickém stavu a odpovídat příslušným technickým předpisům. [13] 

 

Obrázek 20 - Přípojné vozidlo kategorie R3a, přívěs na balíky PRONAR – náklad v podobě balíků 

je zajištěn technickým zařízením proti pohybu – hydraulicky ovládanými bočnicemi [21] 



48 

 

§ 39 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav: Uváděné největší povolené 

rozměry jsou včetně nákladu. [13] 

Tabulka 3 - Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav vozidel [13] 

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav vozidel 

 největší povolená šířka 
 

 

1 vozidel kategorií T, C, R 2,55 m 

 
2 vozidel kategorií S, SS, SN 3,00 m 

    největší povolená výška 4,00 m 

    největší povolená délka 
 

 

1 jednotlivého vozidla 12,00 m 

 
2 jízdní soupravy traktoru s jedním přívěsem nebo návěsem 18,00 m 

 
3 jízdní soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem 18,00 m 

 
4 jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo s kombinací návěsu a přívěsu 22,00 m  

 
5 jízdní soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu 20,00 m 

  

pracovního zařízení stroje 
  

Vzdálenost předního obrysu vozidel kategorií T, C a podkategorie SS, včetně nástaveb 

a pracovních strojů nesených, nesmí být vyšší než 4,00 m (toto ustanovení se nepoužije 

pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících 

schvalování vozidel). Pro zvláštní vozidla platí z hlediska manévrovatelnosti požadavky 

uvedené v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování 

vozidel přiměřeně. Pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené 

rozměry, na pozemních komunikacích platí jiný právní předpis, a to zvláštní užívání 

komunikace podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. 

• PŘÍLOHA Č. 2 – KATEGORIE SILNIČNÍCH A ZVLÁŠTNÍCH VOZIDEL: 

V této příloze jsou definovány zvláštní vozidla podkategorie pracovní stroje 

nesené (SN) a podkategorie pracovní stroje samojízdné (SS), viz kapitoly 1.4 a 1.5. 

• PŘÍLOHA Č. 7 – VZORY JEDNOTLIVÝCH DOKLADŮ A OSVĚDČENÍ: 

Příloha obsahuje vzory technické osvědčení zvláštního vozidla a technického osvědčení 

samostatného technického celku. 

• PŘÍLOHA Č. 12 – TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI 

A STAV VÝBAVY: 
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V části A této přílohy je vyjmenovaná výbava, která musí mít schválenou technickou 

způsobilost.  

Část B jsou uvedeny technické požadavky na povinnou výbavu vozidel. Vozidla 

kategorie T a podkategorie SS platí povinnost výbavy náhradními elektrickými 

pojistkami a náhradními žárovkami včetně nářadí nutného k jejich výměně. Přívěsy 

a návěsy s výjimkou kategorie R1 musí být vybaveny náhradním kolem s ráfkem 

a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněným v držáku. Tato povinnost 

se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie R, které jsou provozovány na omezeném 

území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Každé vozidlo 

musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. 

Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová 

vozidla vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem schváleným podle 

předpisu EHK č. 27. Motorová vozidla musí být vybavena oděvním doplňkem 

s označením z retroflexního materiálu.  

Technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními jsou v části D. Vozidla 

kategorií T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji 

a zařízeními, která jsou pro danou kategorii vozidla schválena. Pro traktory a jejich 

přípojná vozidla je přímo použitelný předpis, a to nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 167/2013. Pro samojízdné pracovní stroje jsou požadavky v příloze č. 13 

této vyhlášky. Jinými světelnými zařízeními, než jsou předepsána nebo povolena, nesmí 

být vozidla vybavena. Výjimku tvoří zařízení vyzařující světlo bílé barvy určené 

k osvětlení ložné plochy, spojovacího zařízení pro přípojná vozidla, přípojného nářadí 

pro práce výlučně mimo pozemní komunikace nebo jako pracovní světlomety. Tato 

zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Činnost těchto 

světlometů musí být nezávislá na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení 

vozidla a musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím 

sdělovačem žluté barvy. Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným 

zařízením, tedy například pracovní stroje, musí být pro provoz na pozemních 

komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení – obrysová, brzdová 

a směrová světla, která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla 

(Obrázek 21). U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena 

propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným 
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vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly 

splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle. [13] 

 

Obrázek 21 - Pracovní stroj nesený kategorie SN, pluh LEMKEN JUWEL – pro provoz na pozemních 

komunikacích je stroj vybaven soupravou přenosných světelných zařízení, výstražnými štíty vyznačujícími 

obrys vozidla a deskou zadního značení pro pomalá vozidla; traktor je na střeše kabiny vybaven 

zvláštním světelným zařízením vyzařujícím světlo oranžové barvy [22] 

Zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními se zabývá část E. Jedním 

nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové 

barvy schváleného typu nebo provedení musí být kromě předepsaných světelných 

zařízení vnějšího osvětlení vybaveny traktory, které vykonávající práci za jízdy nebo 

vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici, svými rozměry nebo 

hmotností přesahují povolené limity, přípojná vozidla, která se svým nákladem 

přesahují povolené limitní hodnoty nebo traktory a přípojná vozidla, pro něž to stanoví 

ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla. Dále pracovní stroje 

samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje 3,00 m nebo pro něž to stanoví 

ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla.  Zvláštní výstražné 

světelné zařízení jsou umístěna, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo 

nástavby, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa 

na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje. 

Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým 

předpisem EHK č. 65. K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní 

zvukové výstražné zařízení. 
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V části F jsou uvedeny technické požadavky na výbavu vozidel koly a pneumatikami. 

Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění 

pneumatik odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti 

vozidla, povoleným zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční 

rychlosti. 

Část H uvádí technické požadavky na označení nejvyšší povolené rychlosti. Vozidla 

kategorie T, C, R nebo S, s výjimkou čelně nesených strojů podkategorie SN, musí 

být na zádi karoserie, pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině označením 

nejvyšší povolené rychlosti (Obrázek 22). Označení nejvyšší povolené rychlosti 

je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším 

průměru 200 mm. Není-li možno u přípojných vozidel kategorie R nebo vozidel 

kategorie S umístit označení o průměru 200 mm, je přípustné použít označení o vnějším 

průměru 150 mm. [13] 

 

Obrázek 22 - Výměnné tažené zařízení kategorie S2a, secí stroj AMAZONE CIRRUS – v levé polovině 

zadní části stroje je označení nejvyšší povolené rychlosti 40 km/h [12] 

Technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel jsou v části I. Zvláštní vozidla 

při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena tak, aby pracovní nástroje 

byly přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo musí 

být vybaveno tak, aby nebylo zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho 

zásobníky, pracovní nástroje (například lopata, paletizační vidle), musí být prázdné. 

Traktor, který překračuje šířku 2,55 m (například dvojmontáží kol zadní nápravy) musí 
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být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným 

světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, a jeho 

maximální rychlost se snižuje na 20 km/h. Za snížené viditelnosti není provoz takto 

vybaveného traktoru povolen v případě, že je namontovaným pracovním zařízením 

omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení 

stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení. Za traktor může 

být zapojen pouze výměnné tažené zařízení nebo nesený pracovní stroj, nikoliv přívěs 

nebo návěs. Traktor s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou 

nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími 

světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny 

do činnosti (Obrázek 23). Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené 

přímo použitelným předpisem – nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 167/2013. [13] 

 

Obrázek 23 - Souprava traktoru s vepředu a vzadu nesenými pracovními stroji kategorie SN – čelně 

nesená nádrž zakrývá světlomety traktoru, a proto musí být vybavena doplňkovými potkávacími 

světlomety; pro postřikovač i čelní nádrž platí zákaz jízdy s postřikovou látkou v nádrži [23] 

Pásová vozidla při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena pryžovými 

pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách. Připouští se použití 

i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi. Vozidla, která z hlediska konstrukce 

nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu 

vybavena soupravou přenosných světelných zařízení. U vozidel nebo jízdních souprav, 
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u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí 

být jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami 

apod. zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby. Traktor v jízdní soupravě 

s pracovním strojem musí být vybaven zpětnými zrcátky tak, aby byl zajištěn dokonalý 

výhled, v případě potřeby prodloužením držáků zrcátek. 

• PŘÍLOHA Č. 13 – TECHNICKÉ POŽADAVKY NA KONSTRUKCI VOZIDEL 

KATEGORIE Z A PODKATEGORIÍ SS A SN: 

Technické požadavky na zvláštní vozidla podkategorie SS. Zvláštní vozidla 

podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, 

konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních 

činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost. Při provozu na pozemních 

komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí 

být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani výměnné tažené 

stroje, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-

li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak (Obrázek 24). [13] 

 

Obrázek 24 - Samojízdný pracovní stroj kategorie SS, ROPA TIGER – stroj je v přepravní poloze 

a je za něj zapojeno pracovní zařízení přepravované na podvozku; z hlediska konstrukce nemůže 

být stroj vybaven vlastním světelným zařízením, proto je vybaven soupravou přenosných světelných 

zařízení doplněných o výstražné štíty vyznačujícími obrys vozidla (šířka stroje je 3,00 m [24] 

Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší 

konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km/h musí splňovat podmínky stanovené 
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technickým předpisem (dokument EHK – TRANS/SC 1/WP 29/R.274). Brzdové 

zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční 

rychlostí nepřevyšující 40 km/h musí splňovat podmínky stanovené v přímo 

použitelném předpisu (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013). 

Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší 

konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h musí splňovat podmínky pro brzdění 

provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13. Stroje s 

nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km/h musí mít všechna kola opatřena 

účinnými kryty (blatníky a podběhy). Vznětové motory pohánějící stroje musí z 

hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky 

stanovené technickým předpisem EHK č. 96, 97/68/ES a musí být podle těchto předpisů 

schváleny. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km/h musí být 

dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů. Vnější 

povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým 

tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, 

které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny 

ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení 

přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje. Stroje, jejichž nejvyšší 

konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km/h, pomalá vozidla, musí být při provozu na 

pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení 

musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle 

něj schváleno. 

Technické požadavky na zvláštní vozidla podkategorie SN. Pracovní stroje nesené 

jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje 

se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. 

Jejich pojezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku 

s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního 

stroje neseného. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené 

přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat 

ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení. Zařízení 

pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené 

výměnné tažené stroje, s výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou 

být i netrojúhelníkového tvaru. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny 
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vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky 

pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za podmínek, že není narušena 

geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla, není překročena stanovená 

vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla 

od bočních obrysů stroje a délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m. Stroje, 

s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány 

souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením 

obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami. Vyznačení obrysů může 

být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině 

délky stroje za podmínek, že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu a délka stroje 

nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m. Stroj, jehož šířka je v přepravní poloze 

podstatně menší než šířka traktoru a dodržení požadavků na vzájemnou vzdálenost 

zadních světelných zařízení by znamenalo zvětšení šířky stroje může být na zádi 

vybaven pouze jedním výstražným štítem, jednou odrazkou třídy IIIa, jednou levou 

svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem. Bočně nesený stroj může 

být připojován pouze na pravou stranu vozidla. [13] 

 

Obrázek 25 – Části stroje směřující ven, u kterých hrozí zachycení ostatních účastníků provozu, 

musí být opatřeny ochranným zařízením – to platí jak pro pracovní stroje nesené kategorie SN, 

tak pro výměnná tažená zařízení kategorie S; na obrázku diskový kypřič AMAZONE CERTOS [12] 

Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které 

by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části 
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směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí 

být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh 

nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje 

(Obrázek 25). Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km/h, 

musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního 

značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem 

EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením 

za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem zakryto. [13] 

 

Obrázek 26 - Samojízdný pracovní stroj kategorie SS, sklízecí mlátička NEW HOLLAND CR s pásovými 

jednotkami dosahuje šířky 3,50 m, s pneumatikami potom až 4,00 m – pro provoz na pozemních 

komunikacích tak potřebuje příslušné povolení silničního správního úřadu [26] 

2.3.3 Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích  

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje kategorizaci 

pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, práva 

a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní správy 

ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správnými úřady. Zemědělské 

techniky se týkají tyto části zákona: 

• ČÁST ŠESTÁ – UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ: 

Zvláštní užívání pozemních komunikací je popsáno v § 25 tohoto zákona. K užívání 

dálnic, silnic a místních komunikací jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným 
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účelům, než pro které jsou určeny, je třeba povolení příslušného silničního správního 

úřadu vydaného s předchozím souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, 

a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, také 

s předchozím souhlasem Ministerstva vnitra, jde-li o dálnici, v ostatních případech 

se souhlasem Policie České republiky. Zvláštním užíváním dálnice, silnice a místní 

komunikace při provozu zemědělské techniky může být přeprava zvlášť těžkých nebo 

rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru 

stanovenou zvláštními předpisy (Obrázek 26) nebo výjimečné užití místní komunikace 

a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají 

schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu. V případě, 

že je v podmínkách zvláštního užívání požadován k zabezpečení bezpečnosti nebo 

plynulosti silničního provozu policejní doprovod, je osoba, na jejíž žádost bylo povolení 

vystaveno, povinna uhradit náklady s tímto spojené Policii České republiky. 

• ČÁST SEDMÁ – OCHRANA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A JEJICH 

STYK S OKOLÍM: 

Kontrolní vážení a měření vozidel se provádí na dálnicích, silnicích a místních 

komunikacích. Vážit a měřit lze přípojná vozidla kategorií R3, R4. Bližší podmínky 

jsou uvedeny v § 38a–§ 38d. [25] 

2.3.4 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje práva a povinnosti 

účastníků provozu na pozemních komunikacích, pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích, řidičská oprávnění 

a řidičské průkazy, působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České 

republiky ve věcech provozu na pozemních komunikacích. Zemědělské techniky 

se týkají tyto části zákona: 

• ČÁST PRVNÍ – ZÁKON O PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH: 

V § 52 jsou uvedeny podmínky přepravy nákladu. Při přepravě nákladu nesmí 

být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální přípustná hmotnost 

na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla 

zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, 
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nezpůsoboval nadměrný hluk, neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, 

odrazky a registrační značku, rozpoznávací značku státu a vyznačení nejvyšší povolené 

rychlosti, to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu, jako 

jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako 

jsou například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat. Přečnívá-li 

náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad z boku 

u motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více 

než o 400 mm a u nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí 

být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 

300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou 

odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí 

být trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky. 

Při přepravě zemědělských produktů za nesnížené viditelnosti neplatí povinnost 

o označení nákladu přečnívajícího vozidlo do strany, za snížené viditelnosti se užije 

světel, odrazek nebo odrazových desek. Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena 

bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích. Při přepravě sypkých substrátů musí být náklad zajištěn 

tak, aby nedocházelo k jeho samovolnému odlétávání (Obrázek 27). [27] 

 

Obrázek 27 – Hydraulicky ovládaná síť proti úletu řezanky při přepravě po pozemních komunikacích; 

na obrázku je traktorová souprava, a to traktor kategorie T1b TATRA PHOENIX s přípojným vozidlem 

kategorie R4b JOSKIN SILO-SPACE [28] 
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Zařazení vozidel do skupin pro udělení příslušného řidičského oprávnění je v § 80a. 

Do skupiny T jsou zařazeny traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým 

smí být připojeno přípojné vozidlo. 

Věk potřebný k získání řidičských oprávnění jednotlivých skupin je uveden v § 83. 

Řidičské oprávnění skupiny T lze udělit jen osobě, která dosáhla věku 17 let. Řidičské 

oprávnění k řízení motorových vozidel udělit jen s písemným souhlasem jejího 

zákonného zástupce, pokud žadatel nedosáhl 18 let věku. [27] 

2.3.5 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla 

Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje 

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a zřízení České 

kanceláře pojistitelů, její právní postavení, organizace a předmět činnosti.  

• ČÁST PRVNÍ – POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA: 

Pro účely tohoto zákona se vozidlem rozumí silniční vozidlo a zvláštní vozidlo. 

V případě vozidla zapsaného v registru silničních vozidel je povinnost podle tohoto 

zákona po celou dobu, kdy je vozidlo zapsáno v registru silničních vozidel, 

mít uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Na dálnici, silnici, místní 

komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, mohou 

být provozována pouze vozidla s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla, 

uvádí § 1. [29] 



60 

 

3 JÍZDNÍ DYNAMIKA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

Vzhledem k primárnímu účelu zemědělské techniky se tato vozidla odlišují od ostatních 

kategorií nejenom největšími přípustnými rozměry, hmotnosti a specifickými 

podmínkami provozu na pozemních komunikacích. Velkým specifikem je také jízdní 

dynamika zemědělské techniky, na kterou má kromě výše zmíněného značný 

vliv konstrukce vozidel, ať už se jedná o podvozky, brzdové soustavy nebo speciální 

zemědělské pneumatiky. Mimo samotnou konstrukci je to pak zatížení nákladem, 

přípojnými vozidly, výměnnými taženými zařízeními nebo nesenými pracovními stroji. 

Na traktor (jakékoliv vozidlo) vždy působí síly. Je to vždy síla tíhová, ve směrovém 

oblouku pak síla dostředivá, mimo jiné také síla adhezní při styku pneumatiky 

s vozovkou. 

3.1 Adhezní síla 

Adheze, jiným slovem přilnavost, je schopnost přenášet tečné síly ve styku 

dvou povrchů, které jsou vůči sobě bez zřetelného pohybu. Adhezní sílu lze graficky 

vyjádřit adhezní elipsou, kdy adhezní síla v podélném směru je využívána při přímé 

jízdě (akcelerace, brzdění), zatímco adhezní síla v příčném směru je využívána 

při bočním vedení kola (Obrázek 28). [30] 

 

Obrázek 28 - Adhezní elipsa [31] 

Hodnota maximální adhezní síly se získá vektorovým součtem využitelné adhezní síly 

v podélném a příčném směru. Mohou nastat dva základní případy překročení mezní 

hodnoty využitelné adheze, a to plným brzděním či akcelerací v přímém směru, 
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kdy nezbývá adheze v příčném směru na vedení kola, nebo naopak při jízdě směrovým 

obloukem na mezi adheze, kdy nezbývá adheze v podélném směru na brzdění 

či akceleraci. [31] 

3.2 Jízdní odpory 

Jízdní odpory jsou síly zpravidla působící proti pohybu vozidla a negativně 

na něj působí – je třeba vynaložit určitou sílu pro překonání těchto odporů.  

3.2.1 Odpor valivý 

Odpor valivý vzniká při deformaci pneumatiky a vozovky. Styk pneumatiky s vozovkou 

se nazývá stopa, u traktorových pneumatik je dána výstupky dezénu. V přední části 

ve směru valení dochází ke stlačování pneumatiky do roviny vozovky a v zadní části 

se opět vyrovnává do původního tvaru. Míra deformace pneumatiky závisí na tlaku 

vzduchu v pneumatice a vede k jejímu zahřívání. [32] 

3.2.2 Odpor vzdušný 

Na vozidlo v pohybu působí proudění vzduchu, který v horní části obtéká karoserii 

a ve spodní části se protlačuje prostorem mezi podvozkem a vozovkou, tak vzniká 

za vozidlem víření představující vzdušný odpor. Závisí na hustotě vzduchu, součiniteli 

aerodynamického odporu, čelní ploše a druhé mocnině rychlosti. Při rychlostech 

do 40 km/h u většiny zemědělské techniky nemá vzdušný odpor velký význam. [32] 

3.2.3 Odpor stoupání 

Odpor stoupání závisí na tíhové složce vozidla, která je rovnoběžná s povrchem – 

sinová složka tíhové síly. Naopak při jízdě z kopce působí ve směru jízdy vozidla 

a urychluje tak jeho pohyb. [32] 

3.2.4 Odpor zrychlení 

Setrvačné síly při akceleraci vozidla vyvolávají odpor zrychlení. Ten se skládá z odporu 

zrychlení posuvných částí a odporu zrychlení otáčejících se částí. [32] 
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3.2.5 Odpor přívěsu 

Na přívěs (návěs) působí všechny jízdní odpory – valivý, vzdušný, stoupání, případně 

zrychlení. Tažné vozidlo tak kromě svých jízdních odporů musí překonávat jízdní odpor 

přívěsu. Určení odporu přívěsu je důležité vzhledem k potřebě hnací síly tažného 

vozidla. [32] 

U zemědělské techniky je znalost odporu přívěsu zvláště důležité, jelikož z velké části 

jsou traktory tažné prostředky pro přívěsy a návěsy při přepravě komodit po pozemních 

komunikacích i mimo ně. Odpor přívěsu je tak důležitým parametrem při sestavování 

jízdních souprav vozidel, podobně jako největší povolená hmotnost přípojného vozidla. 

Sečtením jednotlivých dílčích odporů je dán celkový jízdní odpor, který musí 

být překonán hnacím výkonem vozidla. Velikost hnacího výkonu je závislá na rychlosti 

jízdy vozidla. [32] 

3.3 Brzdění 

Povinnou výbavou zemědělských vozidel (s výjimkami výměnných tažených zařízení 

do určité hmotnosti při omezení maximální povolené rychlosti) je brzdové ústrojí. 

Účelem je snížení rychlosti jízdy, případně zastavení traktoru (soupravy). Další funkcí 

je zabránění samovolnému pohybu. 

 

Obrázek 29 - Průběh brzdění [33] 
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Průběh brzdění se skládá z několika fází od počátku reakce řidiče, přes prodlevu brzd, 

náběh brzd, plné brzdění až po odbrzdění (Obrázek 29). 

Brzdění využívá podélné složky adhezní síly, pokud pneumatika zároveň přenáší boční 

sílu (ve směrovém oblouku), je nutné, aby výslednice těchto sil nepřekročila 

využitelnou adhezní sílu a nedošlo tak ke ztrátě adheze (přilnavosti) pneumatiky. 

Důležité je také správné rozdělení brzdných sil mezi nápravy vozidla, případně mezi 

vozidla v soupravě. Pro správné rozdělení brzdné síly mezi nápravy vozidla, respektive 

mezi vozidla v soupravě, v závislosti na zatížení jsou používány zátěžové regulátory 

brzdných sil. [33] 

Při uvažování skutečného průběhu brzdění, kdy brzdné zpomalení narůstá od nuly 

do maximální hodnoty plného brzdění, lze tento průběh nahradit hodnotou středního 

zpomalení, které je nižší než zpomalení maximální, ale je konstantní během celého 

průběhu brzdění. [34] 

Systém ABS (protiblokovací systém) umožňuje řízení prokluzu jednotlivých 

kol s využitím maximální adheze (na úrovni 20 % prokluzu kol), přičemž zabraňuje 

jejich úplnému zablokování a s tím hrozící ztrátě jízdní stability. Díky tomu je vozidlo 

řiditelné při plném brzdění či je stabilní při brzdění na povrchu s různou adhezí na levé 

a pravé straně. [32] 

3.4 Ovladatelnost 

Ovladatelnost vozidla (soupravy) má velký vliv na bezpečnost vozidla při provozu 

na pozemních komunikacích. Do ovladatelnosti lze zahrnout směrovou dynamiku, 

řiditelnost a stabilitu vozidla. Zkoušení ovladatelnosti se provádí jednou ze tří metod: 

• čistě subjektivní hodnocení – jízdní vlastnosti vozidla posuzuje řidič, 

• subjektivní zkoušky – zkušební řidič projíždí vytyčenou zkušební dráhu, hodnotí 

se dle rychlosti jízdy, vzdálenosti značek zkušební dráhy, zrychlení a dalších 

veličin, 

• objektivní zkoušky – subjektivní vliv řidiče se vyloučí použitím řídícího stroje, 

přičemž se posuzují odezvy vozidla na ovládací úkony. 
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Mezi zkoušky ovladatelnosti patří brzdění v přímé jízdě, ustálená jízda po kruhové 

dráze, skokové natočení volantu, sinusové natočení volantu, citlivost na boční vítr, 

vyhýbací manévr (losí test) a další. Posuzování ovladatelnosti závisí na rychlosti jízdy, 

dosaženém zrychlení (podélném i příčném), úhlu stáčení vozidla a dalších veličinách. 

[33] 

3.5 Těžiště 

Těžiště vozidla je definováno jako bod v prostoru obrysu vozidla, na který působí 

tíhová síla vozidla. Jeho vyjádření se udává v soustavě kartézských souřadnic pomocí 

podélné, příčné a výškové polohy. Podélná, respektive příčná poloha těžiště se určí 

na základě hmotností připadajících na přední/zadní nápravu, respektive na levá/pravá 

kola vozidla. Podmínkou je dodržení vodorovné polohy vozidla. Pro zjištění výškové 

polohy těžiště se vozidlo jednou nápravou umístí na váhu a kola druhé nápravy 

jsou zvednuta. [33] 

Poloha těžiště, respektive rozložení hmotnosti na nápravy (řízenou nápravu) vozidla 

má velký význam na ovladatelnost vozidla. Především agregace s pracovními stroji 

nesenými má velký vliv na změnu polohy těžiště soupravy traktoru a agregovaného 

stroje. To má vliv především na řiditelnost a s tím související bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích, ale také na tahové vlastnosti traktorů v polních 

podmínkách. 

Na polohu těžiště přípojných vozidel má hlavní vliv druh nákladu a jeho uložení. 

S tím souvisí zajištění kusového nákladu (například balíků) vhodnými prostředky. 

S měnícím se zatížením se také mění poloha těžiště, s čím souvisí svahová dostupnost 

přípojného vozidla, potažmo celé soupravy.  

3.6 Jízdní dynamika traktorové soupravy 

3.6.1 Brzdění jízdních souprav 

Při brzdění přívěsových souprav je požadavek na stejné poměrné zpomalení tažného 

prostředku i přípojného vozidla, aby v oji přívěsu nedocházelo k síle, která v zatáčce 

tlačí tažný prostředek, respektive příčná složka této síly zapříčiňuje zalomení soupravy. 

Brzdění návěsových souprav je složitější v tom, že část okamžité hmotnosti přípojného 



65 

 

vozidla je přes spojovací zařízení přenášena na tažný prostředek a celá souprava 

se pohybuje se stejným poměrným zpomalením. Zátěžové regulátory brzdného tlaku 

slouží k rozdělení brzdných sil, které je poměrné k okamžitým hmotnostem, tento 

stav je však teoretický, proto je žádoucí, aby v oji (spojovacím zařízení) byl mírný 

tah přívěsu (návěsu) než naopak, kdy hrozí zalomení soupravy. [32] 

3.6.2 Stabilita jízdních souprav 

Stabilita jízdní soupravy se zkouší například impulzním natočením volantu, 

kdy je vyvozeno boční kmitání jízdní soupravy (přívěsové nebo návěsové). Při nízké 

rychlosti se souprava chová stabilně a kmitání ustává, naopak při vysoké rychlosti 

se kmity stále zvětšují a jedná se o nestabilním chování soupravy. Rychlost, při které 

jsou kmity jízdní soupravy stále stejné (mez stability), tudíž se nezmenšují (stabilita) 

ani nezmenšují (nestabilita), se nazývá kritická rychlost (Obrázek 30). [32] 

 

Obrázek 30 - Graf stability jízdní soupravy [32] 

3.7 Konstrukční řešení traktorů s vlivem na jízdní dynamiku 

3.7.1 Pneumatiky 

Pneumatika je spojovacím článkem mezi vozidlem a podložkou, přičemž kromě tíhové 

síly přenáší na podložku také hnací, brzdné a boční síly. Mimo to je její funkcí 

odpružení vozidla. Pneumatika se skládá z běhounu, kostry, bočnic, patky a nárazníku. 

Největší význam pro vlastnosti pneumatiky má konstrukce kostry, podle které se dělí 
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na diagonální (kordová vlákna svírají s podélnou osou úhel 30–40 °) a radiální (kordová 

vlákna svírají s podélnou osou úhel okolo 90 °). [35] 

U zemědělských strojů se používají převážně radiální pneumatiky, které dosahují větší 

styčné plochy, to vede k lepšímu přenosu hnací síly a snížení prokluzu. Díky pružným 

bočnicím pneumatik radiální konstrukce je lze provozovat s nízkým tlakem vzduchu, 

který zajišťuje větší styčnou plochu a s tím související malý měrný tlak na půdu. 

Pro změnu tlaku v pneumatikách mohou být vozidla vybavena centrální regulací tlaku, 

díky kterému mohou měnit tlak v pneumatikách i za jízdy, například při přejezdu z pole 

na pozemní komunikaci, či naopak. Tyto systémy mohou být integrované v konstrukci 

vozidla či dodatečně instalované (Obrázek 31). Například pneumatiky Michelin 

MACHXBIB mohou být provozovány v závislosti na rychlosti a zatížení pneumatiky 

s tlakem vzduchu v rozmezí 40-280 kPa. [36] 

 

Obrázek 31- Nákladní vozidlo GINAF určené pro práci v zemědělství s flotačními pneumatikami 

a centrální regulací tlaku vzduchu v pneumatikách [37] 

Pneumatiky zemědělských strojů jsou určené do konkrétních pracovních podmínek 

strojů, od čehož se odvíjí jejich konstrukce. Existují komunální pneumatiky, travní 

pneumatiky, pneumatiky pro práci v lese, pneumatiky pro řádkové kultury, sklízecí 

stroje nebo flotační pneumatiky s nízkým měrným tlakem na půdu. 
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Značení pneumatik je obdobné jako u pneumatik silničních vozidel, například: 

TRELLEBORG 710/75 R42 TL 175D TM 900 HP, kdy TRELLEBORG je výrobce, 

710 šířka pneumatiky v milimetrech, 75 profilové číslo v procentech (udává výšku 

pneumatiky v procentech z její šířky), R značí radiální konstrukci, 42 je průměr disku 

v palcích, TL značí bezdušovou pneumatiku, 175 je index nosnosti (6 900 kg), 

D je rychlostní index (65 km/h) a TM 900 HP označuje typ dezénu. [38]  

3.7.2 Podvozek 

Podvozek je nosnou částí traktoru a zároveň umožňuje přenos sil na vozovku a řízení. 

Traktorové podvozky mohou být bezrámové, polorámové nebo rámové konstrukce. 

Typ konstrukce rámu ovlivňuje vhodné rozložení hmotností mezi přední a zadní 

nápravu. S rostoucími výkony, a hlavně rychlostmi, je požadavek na stále lepší 

odpružení důležitých částí traktoru, jako je sedadlo řidiče, kabina a přední náprava 

(u systémových nosičů mohou být odpruženy obě nápravy, což umožňuje nejvyšší 

povolené rychlosti nad 40 km/h). Díky odpružení přední nápravy mají kola stálý kontakt 

s vozovkou a mohou tak na ni přenášet všechny síly. Konstrukčně může být odpružení 

přední nápravy řešeno jako centrální, nebo nezávisle pro každé kolo (Obrázek 32). 

V obou případech zajišťují tlumení přímočaré dvojčinné hydromotory s akumulátory 

tlaku. [35] 

 

Obrázek 32 - Nezávislé odpružení kol přední nápravy traktoru JOHN DEERE řady 8R [39] 
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3.7.3 Brzdy 

Brzdy lze rozdělit na čtyři kategorie dle účelu použití, a to na: 

• provozní – používané při jízdě, 

• parkovací – zajišťující vozidlo proti rozjetí, 

• nouzové – zajišťující zastavení vozidla při selhání provozní brzdy, 

• odlehčovací – zpomalují rychlost vozidla, ale neslouží k zastavení. 

Brzdy provozní, parkovací nebo nouzové fungují nejčastěji na principu tření. Podle 

konstrukce je lze rozdělit na třecí brzdy bubnové, kotoučové a lamelové. Tyto typy 

brzd mohou být jako suché, nebo mokré, ty pracují v olejové lázni. 

Nejrozšířenějšími provozními brzdami u traktorů jsou dvouokruhové kotoučové brzdy 

pracující v olejové lázni, které jsou ovládány hydraulicky (u moderních traktorů 

s hydraulickým posilovačem). Traktory nižších výkonových tříd mají brzdy pouze 

na zadní nápravě, zatímco traktory vyšších výkonových tříd a traktory určené 

do dopravy mají brzdami opatřeny obě nápravy. Traktory s konstrukční rychlostí 

nad 40 km/h, například kategorie T1b, musí být vybaveny systémem ABS. Mnoho 

výrobců však tento systém nabízí i jako volitelnou výbavu pro výkonné traktory určené 

do dopravy. 

Kromě brzdění samotného traktoru, respektive pracovního stroje samojízdného, 

je důležité také dodávání energie a ovládání brzd přípojného vozidla (případně 

výměnného taženého zařízení). V České republice se u těchto strojů používají brzdy 

pneumatické, a to jednohadicové, dvouhadicové nebo tříhadicové. U jednohadicového 

systému slouží spojovací potrubí jak k plnění vzduchojemu, tak k ovládání brzd. Tento 

systém je především u starších přípojných vozidel. U dvouhadicového systému jedno 

potrubí slouží k plnění vzduchojemu a druhé slouží k ovládání brzd. Obdobně je tomu 

u tříhadicového systému, avšak zde slouží k ovládání brzd dvě potrubí, jelikož tento 

systém používají přípojná vozidla s dvouokruhovými brzdami. [35] 

Traktory pro práci v dopravě mají také brzdy odlehčovací, které pomáhají udržet 

rychlost soupravy při jízdě ze svahu, přičemž nedochází k používá provozních brzd. 

To zabraňuje snižování jejich brzdného účinku vlivem zahřívání a zároveň prodlužuje 
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jejich životnost. Konstrukční řešení těchto brzd může být jako motorová výfuková 

brzda, elektromagnetická brzda nebo hydrodynamická brzda. 

3.7.4 Převodovky 

Traktorové převodovky prochází neustálým vývojem a existuje několik konstrukčních 

provedení. Na použité převodovce, respektive na počtu převodových stupňů, závisí 

například nejvyšší konstrukční rychlost, dosažitelné podélné zrychlení a v neposlední 

řadě také ekonomika provozu. Základní rozdělení traktorových převodovek 

je na mechanické, hydrodynamické a diferenciální hydrostatické. Mechanické 

převodovky mají vysokou účinnost a jsou spolehlivé, díky tomu jsou nejrozšířenější. 

Jejich rozdělení je následující: 

• bez možnosti řazení při zatížení – plně synchronizované rychlostní stupně, 

obvykle se skládají z reverzační, hlavní a skupinové převodovky, 

• s omezeným počtem stupňů řazených při zatížení – převodové stupně řazené 

při zatížení vznikají kombinací násobiče točivého momentu a skupinové 

převodovky řazené při zatížení, ostatní rychlostní stupně jsou synchronizované, 

• se všemi stupni řazenými pod zatížením – převodové stupně v hlavní i skupinové 

převodovce jsou řazeny pod zatížením, stejně jako reverzace pod zatížením. 

 

Obrázek 33 – Princip funkce diferenciální hydrostatické převodovky [40] 
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Diferenciální hydrostatické převodovky mají plynulou změnu pojezdové rychlosti 

(CVT), přičemž se využívá kombinace hydraulického a mechanického přenosu točivého 

momentu sloučeného do planetového soukolí (Obrázek 33). Výhodou tohoto typu 

převodovek je nezávislost rychlosti jízdy a otáček motoru. [35] 
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4 MĚŘENÍ VYBRANÝCH DYNAMICKÝCH 

PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY 

Vybrané dynamické parametry zemědělské techniky, konkrétně soupravy traktoru 

s pracovním strojem neseným, byly zjištěny v rámci experimentálního měření. 

4.1 Lokalita 

Jako lokalita pro uskutečnění měření bylo zvoleno letiště u obce Popice (Obrázek 34) 

nacházející se v okrese Břeclav v Jihomoravském kraji. Souřadnice letiště 

jsou 48.9177008N, 16.6562939E. Letištní plocha splňuje kritéria pro uskutečnění 

měření, jako jsou dostatečné rozměry pro uskutečnění jízdních manévrů, homogenní 

povrch s živičným krytem bez výtluků, absence provozu a částečně omezený přístup 

veřejnosti. 

 

Obrázek 34 - Letištní plocha u obce Popice jako lokalita experimentálního měření [41] 

Měření se uskutečnilo dne 24. ledna 2018 v rozmezí od 9 do 16 hodin za následujících 

povětrnostních podmínek – zataženo, teplota 3 °C, relativní vlhkost vzduchu 80 %, 

atmosférický tlak 990 hPa. Povrch vozovky byl v době měření vlhký. 
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4.2 Měřící přístroje 

K měření vybraných dynamických parametrů byly využity následující přístroje. 

4.2.1 Akcelerometr 

Pro měření podélného a bočního zrychlení, respektive zpomalení, byl využit přenosný 

dvouosý akcelerometr s obchodním označením XL Meter od výrobce Inventure 

Automotive Electronics. Přístroj se pro měření upevňuje na čelní sklo měřeného vozidla 

pomocí přísavky (Obrázek 35). Výsledky měření se zobrazují na vlastním LCD displeji. 

Přístroj lze pomocí konektoru typu RS-232 propojit s PC a přenést naměřené hodnoty, 

které jsou interpretovány v grafické podobě pomocí software XL Vision. 

 

Obrázek 35 - Umístění dvojice akcelerometrů XL Meter na čelním skle [42] 

4.2.2 Nápravové váhy 

K zjištění okamžité hmotnosti soupravy, potažmo okamžitých hmotností připadajících 

na jednotlivé nápravy, byla využita přenosná nápravová váha ZEMIC L15B 

(Obrázek 36). Sestava se skládá ze dvou plošin, každá o rozměrech 813x33x500 mm, 

a indikátoru s LCD displejem. Váživost je 15 000 kg, přičemž jeden díl představuje 

5 kg. Při vážení se váhy umisťují přímo na vozovku. [43] 
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4.2.3 Záznamová zařízení 

Při experimentálním měření bylo využito několik digitálních záznamových zařízení, 

především kamer. Jednalo se o kameru Panasonic HC-V700M jako statickou kameru 

na umístěnou na stativu, dvojici kamer GoPro Hero 4, z nichž jedna byla umístěna 

na čelním skle a snímala chování přední nápravy, zatímco druhá na zadním skle snímala 

chování neseného pracovního stroje. Dále dvojici kamer Garmin VIRB Ultra 30, jedna 

kamera umístěná na zadním skle snímala prostor kabiny a druhá sloužila jako ruční 

dynamická kamera. V neposlední řadě také dron DJI Phantom 3 pro pořízení leteckých 

záběrů. 

 

Obrázek 36 - Přenosná nápravová váha ZEMIC L15B [43] 

4.3 Objekt měření 

Objektem měření byl traktor, respektive souprava traktoru a pracovního stroje 

neseného, který sloužil jako zátěž v zadním tříbodovém závěsu, zatímco bylo v předním 

tříbodovém závěsu čelní závaží (Obrázek 37). 

4.3.1 Traktor 

Pro experimentální měření byl vybrán traktor NEW HOLLAND T7.315. Jednalo 

se o kolový traktor (FWA) střední výkonové třídy, jeho technické parametry traktoru 

jsou uvedeny níže v tabulce (Tabulka 4). 
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Tabulka 4 - Technické parametry traktoru NEW HOLLAND T7.315 [42] 

Technické parametry traktoru NEW HOLLAND T7.315: 

Motor 

Počet válců 6 

Zdvihový objem 6 728 cm3 

Počet ventilů 24 

Jmenovitý výkon 221 kW/300 koní 

Maximální výkon 230 kW/313 koní 

Úprava spalin HI-eSCR 

Emisní norma Tier 4b 

Převodovka 

Označení AutoCommand  

Typ CVT 

Maximální rychlost 40 km/h 

Při otáčkách 1 450 min-1 

Nápravy 

Přední náprava odpružená, 

 

dráha pružení 100 mm, 

 

úhel natočení 55 °, 

 

brzdy předních kol 

Zadní náprava dvojité diskové brzdy 

Pneu 

Přední náprava 650/60 R34  

Tlak vzduchu  190/250 kPa 

Zadní náprava 710/75 R42 

Tlak vzduchu  190/250 kPa 

Hmotnost Okamžitá hmotnost 10 860 kg 

4.3.2 Závaží 

V čelním tříbodovém závěsu bylo agregováno čelní nesené závaží o hmotnosti 1 190 kg 

za účelem dotížení přední řiditelné nápravy traktoru. 

 

Obrázek 37 - NEW HOLLAND T7.315 s neseným pluhem AMAZONE CAYRON a čelním závažím [42] 
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4.3.3 Pracovní stroj nesený 

Pracovní stroj nesen byl pro účely experimentálního měření nesený otočný pětiradličný 

pluh AMAZONE CAYRON. Stroj byl po celou dobu měření (kromě poslední 

varianty D se samotným traktorem) agregován v zadním tříbodovém závěsu traktoru 

a sloužil jako zátěž pro docílení odlehčení přední řiditelné nápravy. Hmotnost pluhu 

byla 2 950 kg. 

4.4 Jízdní zkoušky 

Předmětem experimentálního měření dynamických parametrů traktoru byly tři jízdní 

zkoušky. Každá z jízdních zkoušek byla měřena ve čtyřech variantách, viz kapitola 4.5. 

4.4.1 Brzdění v přímém směru 

Cílem zkoušky bylo naměření dosažitelného brzdného zpomalení traktoru a brzdné 

dráhy. Průběh zkoušky byl následující: rozjezd z místa, poté jízda ustálenou rychlostí 

a v okamžiku projetí kontrolní branky sestavené z kuželů intenzivní brzdění 

do zastavení. Výchozí rychlost byla u všech měření 40 km/h (maximální rychlost 

předmětného traktoru) 

Záznam podélného zrychlení a zpomalení byl proveden akcelerometrem XL Meter. 

4.4.2 Vyhýbací manévr 

Cílem zkoušky bylo naměření dosahovaného bočního zrychlení traktoru a zjištění, 

při jakých rychlostech je souprava traktoru s neseným pracovním strojem ještě řiditelná. 

Na letištní ploše byla pomocí kuželů vytyčena zkušební dráha na základě normy 

ISO 3888-2, přičemž šířka bran byla upravena pro předmětné měření (Obrázek 38). 

Vzhledem k funkci převodovky, která bez zásahu řidiče sama zpomaluje traktor, 

jel traktor během vyhýbacího manévru na tempomat, jež udržoval požadovanou rychlost 

během celé jízdní zkoušky. Pro každou ze čtyř variant byly vždy tři měření při rychlosti 

20 km/h a poté jedno měření při rychlosti 25 km/h. Při měření varianty D, 

kdy byl objektem měření traktor bez zatížení neseným pracovním strojem, následovaly 

měření při rychlosti 35 km/h a 40 km/h. 
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Záznam podélného a bočního zrychlení byl proveden akcelerometrem XL Meter. 

Řiditelnost byla subjektivně vyhodnocena z pořízených kamerových záznamů 

i samotným řidičem traktoru. 

 

Obrázek 38 - Schématické uspořádání modifikované zkušební dráhy výhybného manévru [42] 

4.4.3 Zrychlení při současném odbočení vlevo 

Tato jízdní zkouška měla cíle dva, a to naměření dosahovaného zrychlení při současném 

odbočení vlevo, čímž byl simulován rozjezd z vedlejší komunikace s odbočením vlevo, 

současně pak také čas potřebný k vyklizení protisměrného jízdního pruhu. Zkušební 

dráha byla vytyčena z kuželů, přičemž šířka komunikace byla 7,5 m (3,75 m pro každý 

jízdní pruh), tyto rozměry odpovídají silnici II. třídy (Obrázek 39). Převodovka 

umožňuje nastavit stupeň agresivity rozjezdu ve třech stupních, v této jízdní zkoušce 

bylo vždy provedena série tří měření s nejvyšším stupněm agresivity a poté série 

tří měření s nejnižším stupněm agresivity rozjezdu pro každou ze čtyř variant měření. 

 

Obrázek 39 – Schématické uspořádání zkušební dráhy pro jízdní manévr zrychlení při současném 

odbočení vlevo [42] 
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Záznam podélného a bočního zrychlení byl proveden akcelerometrem XL Meter. 

Z kamerových záznamů jízdního manévru byl odečten potřebný čas pro tento 

odbočovací manévr. 

4.5 Varianty měření 

Díky měření soupravy traktoru s neseným pracovním strojem bylo možné jistých variací 

měření, při nichž se hodnotila závislost poměrného zatížení přední řiditelné nápravy, 

vliv tlaku vzduchu v pneumatikách či vliv samotného pracovního stroje neseného 

na vybrané dynamické parametry traktoru. Každá ze tří jízdních zkoušek byla ve všech 

čtyř variantách měření třikrát opakována, aby se snížil vliv nahodilých událostí 

a chyb měření. 

4.5.1 Varianta A 

Ve variantě A byl traktor agregován se závažím v čelním tříbodovém závěsu a neseným 

pluhem v zadním tříbodovém závěsu. Aby bylo dosaženo většího poměru hmotnosti 

na přední řízenou nápravu, bylo na čelní závaží připevněno dalších 6 kusů 

segmentového závaží s celkovou hmotností 270 kg (jednotková hmotnost 45 kg). Díky 

tomu se celková hmotnost zvýšila na konečných 15 770 kg, z toho 4 230 kg připadalo 

na přední nápravu, což činí 26,82 % z okamžité hmotnosti.  

Tlak vzduchu v předních i zadních pneumatikách byl 190 kPa. Přední náprava byla 

odpružena.  

4.5.2 Varianta B 

U varianty B byl stejně jako v první případě traktor agregován se závažím a neseným 

pluhem, avšak dodatečných 6 kusů segmentového závaží bylo namísto na přední závaží 

připevněno na rám pluhu. Díky tomu na přední nápravu připadalo 3 200 kg, 

to je 20,29 % z okamžité hmotnosti. Hodnota 20 % je dle § 38 vyhlášky č. 341/2014 

limitní pro jízdu traktoru jeho maximální rychlostí. 

Tlak vzduchu ve všech pneumatikách zůstal 190 kPa a přední náprava byla 

při všech jízdních zkouškách odpružena. 
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4.5.3 Varianta C 

Tak jako u předchozí varianty B, zůstala i u varianty C okamžitá hmotnost připadající 

na přední řízenou nápravu na hodnotě 20,29 %, tedy na zákonném limitu. Přední 

náprava byla odpružena. 

Změněn však byl tlak v předních i zadních pneumatikách. Pomocí plnicí větve 

pneumatických brzd přípojných vozidel byl tlak zvýšen na hodnotu 250 kPa 

ve všech pneumatikách. Tento vyšší tlak vzduchu je vhodnější pro jízdu po pozemních 

komunikacích než pro polní podmínky. Bočnice pneumatiky se tolik nedeformují, 

to snižuje valivý odpor a zároveň dochází k menšímu opotřebení. 

4.5.4 Varianta D 

V poslední varianta D na rozdíl od těch předchozích nebyla měřena soupravu, 

ale samotný traktor. Tomu zůstalo v předním tříbodovém závěsu závaží, díky kterému 

bylo rozložení hmotnosti na přední/zadní nápravu v poměru 60:40. 

Tlak v pneumatikách zůstal na hodnotě 250 kPa jako při předcházejícím měření. 

Tak jako ve všech variantách, i v této byla přední náprava traktoru odpružena. 
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5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ 

Tato kapitola se věnuje interpretaci výsledků z experimentálního měření vybraných 

dynamických parametrů traktoru ze tří typů jízdných zkoušek (viz kapitola 4.4). 

U každé jízdní zkoušky jsou také vzájemně porovnány výsledky variant měření 

(viz kapitola 4.5). 

5.1 Brzdění v přímém směru 

Brzdění ve všech variantách probíhalo ze stejné výchozí rychlosti a na stejné zkušební 

dráze. Pro každou variantu byly naměřeny tři opakování. Průběhy jednotlivých měření 

jsou zobrazeny v podkapitolách 5.1.1 až 5.1.5. 

5.1.1 Varianta A 

Průběhy podélného zrychlení a zpomalení při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru 

při variantě A jsou vykresleny do jednoho grafu závislosti zrychlení na čase 

(Obrázek 40). Průběhy všech tří měření jsou velmi podobné. Traktor se rozjížděl z místa 

se zrychlením přibližně 2,5 m/s2 (2 m/s2 modrá křivka) na jízdu konstantní rychlostí 

40 km/h. V čase přibližně 12 s (12,8 s modrá křivka) projel brankou vytyčenou z kuželů 

a začal intenzivně brzdit s maximálním zpomalením kolem 7 m/s2. Po zastavení došlo 

k podélnému kmitání stojící soupravy (v čase 15–20 s). 

Závislosti rychlosti na čase jsou vykresleny do jednoho společného grafu pro všechny 

tři měření (Obrázek 41). Z grafu je patrný nárůst rychlosti na požadovaných 40 km/h, 

kterých je dosaženo v čase okolo 10 s, následná jízda touto rychlostí trvá přibližně 

2 s a následuje prudký pokles rychlosti díky intenzivnímu brzdění. Pro druhé měření 

(zelená křivka) nebyly k dispozici data od počátku jízdní zkoušky, proto je vykresleno 

pouze brzdění. 

V třetí grafu jsou vykresleny průběhy brzdného zpomalení v závislosti na dráze 

(Obrázek 42). Hodnoty maximálního zpomalení se pohybovaly mezi 6–7 m/s2, přičemž 

průměrné dosahované zpomalení ze všech tří měření ve variantě A bylo 5,21 m/s2. 

Graf také znázorňuje brzdnou dráhu, na které souprava zastavila. Její průměrná hodnota 

pro variantu A byla 13,40 m.  
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Obrázek 40 – Průběh podélných zrychlení a zpomalení při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – 

varinta A [42] 

 

 

Obrázek 41 – Průběh rychlostí při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – varianta A [42] 
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Obrázek 42 – Průběh brzdného zpomalení v závislosti na dráze – varianta A [42] 

5.1.2 Varianta B 

Pro brzdění v přímém směru byly naměřeny pouze dvě měření, při první ze tří jízdních 

zkoušek nedošlo k uložení dat z akcelerometru. Průběhy dvou měření podélného 

zrychlení a zpomalení jsou vykresleny do společného grafu (Obrázek 43). Průběhy obou 

měření jsou takřka identické. Traktor se rozjížděl z místa se zrychlením přibližně 

2,8 m/s2 na jízdu konstantní rychlostí 40 km/h. V čase přibližně 12,3 s projel brankou 

vytyčenou z kuželů a začal intenzivně brzdit s maximálním zpomalením 8 m/s2. 

Po zastavení došlo k podélnému kmitání stojící soupravy (v čase 15–20 s). 

Závislost rychlost na čase pro obě měření je vykreslena společného grafu (Obrázek 44). 

Z grafu je opět zřejmý nárůst rychlosti na požadovaných 40 km/h, kterých je dosaženo 

v čase okolo 10 s, následná jízda touto rychlostí trvá přibližně 3 s a následuje prudký 

pokles rychlosti díky intenzivnímu brzdění.  

Třetí graf zobrazuje průběhy brzdného zpomalení v závislosti na dráze (Obrázek 45). 

Průměrné dosahované zpomalení z obou měření ve variantě B bylo 4,68 m/s2. Brzdná 

dráha je patrná z grafu a její průměrná hodnota byla 12,95 m.  
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Obrázek 43 - Průběh podélných zrychlení a zpomalení při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – 

varinta A [42] 

 

Obrázek 44 – Průběh rychlostí při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – varianta A [42] 
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Obrázek 45 – Průběh brzdného zpomalení v závislosti na dráze – varianta A [42] 

5.1.3 Varianta C 

Průběhy podélného zrychlení a zpomalení jsou i pro variantu C vykresleny do jednoho 

společného grafu závislosti zrychlení na čase (Obrázek 46). Průběhy všech tří měření 

jsou si opět velmi podobné. Traktor se rozjížděl z místa se zrychlením přibližně 2,8 m/s2 

(2,1 m/s2 červená křivka) na jízdu konstantní rychlostí 40 km/h. V čase přibližně 12,5 s 

(13,5 s červená křivka) projel brankou vytyčenou z kuželů a začal intenzivně brzdit 

s maximálním zpomalením okolo 8 m/s2. Po zastavení došlo k podélnému kmitání 

stojící soupravy (v čase 15–20 s). 

Rychlosti v závislosti na čase jsou vykresleny ve společného grafu (Obrázek 47). 

Z grafu je patrný nárůst rychlosti na požadovaných 40 km/h, kterých je dosaženo v čase 

okolo 10 s (11 s červená křivka), následná jízda touto rychlostí trvá přibližně 3 s a poté 

je prudký pokles rychlosti díky intenzivnímu brzdění.  

Další graf vykresluje průběhy brzdného zpomalení v závislosti na dráze (Obrázek 48). 

Hodnoty maximálního zpomalení se pohybovaly mezi 7–8 m/s2, přičemž průměrné 

dosahované zpomalení ze všech tří měření ve variantě C bylo 5,17 m/s2. Průměrná 

hodnota brzdné dráhy byla 13,13 m.  
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Obrázek 46 - Průběh podélných zrychlení a zpomalení při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – 

varinta A [42] 

 

Obrázek 47 – Průběh rychlostí při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – varianta A [42] 
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Obrázek 48 – Průběh brzdného zpomalení v závislosti na dráze – varianta A [42] 

5.1.4 Varianta D 

Podobně jako ve variantě B jsou i ve variantě D zaznamenány pouze dvě měření vinou 

neuložení dat akcelerometrem. Průběhy obou měření podélného zrychlení a zpomalení 

jsou vykresleny do společného grafu (Obrázek 49). Traktor se rozjížděl z místa 

se zrychlením 3 m/s2 na jízdu konstantní rychlostí 40 km/h. V čase přibližně 

12,9 s projel brankou vytyčenou z kuželů a začal intenzivně brzdit s maximálním 

zpomalením 10 m/s2. Po zastavení došlo oproti předchozím variantám pouze k mírnému 

podélnému kmitání vlivem propružení pneumatik, přední nápravy a hlavně kabiny. 

Takřka identický průběh rychlostí vykreslen do společného grafu (Obrázek 50). Z grafu 

je patrný nárůst rychlosti na požadovaných 40 km/h, kterých je dosaženo v čase 10 s, 

následná jízda touto rychlostí trvá přibližně 3 s a následuje prudký pokles rychlosti. 

Třetí graf zobrazuje průběhy brzdného zpomalení v závislosti na dráze (Obrázek 51). 

Navzdory vysoké hodnotě maximálního zpomalení bylo průměrné zpomalení 

ze dvou měření pouze 3,79 m/s2. Tato v porovnání s předchozími variantami nízká 

hodnota je zapříčiněna tím, že traktor (nezatížený neseným pracovním strojem) 

při intenzivním brzdění ztratil kontakt s povrchem vozovky a poskočil (patrné 

z průběhů rychlostí v čase 14,2 s, respektive 14,5 s). To je patrné i z pohledu na graf, 

kdy hodnota zpomalení skokově dosahuje záporných hodnot (v čase 11,5 s červená 

křivka a 12,5 s zelená křivka). Průměrná hodnota brzdné dráhy byla 14,30 m.  
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Obrázek 49 - Průběh podélných zrychlení a zpomalení při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – 

varinta A [42] 

 

Obrázek 50 – Průběh rychlostí při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru – varianta A [42] 
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Obrázek 51 – Průběh brzdného zpomalení v závislosti na dráze – varianta A [42] 

5.1.5 Vzájemné porovnání všech variant 

Vzájemné porovnání všech čtyř variant při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru 

ukazuje drobné rozdíly. Průběh podélného zrychlení a zpomalení pro všechny varianty 

je vykreslen do společného grafu (Obrázek 52). Dosahované počáteční zrychlení 

při rozjezdu je u všech variant stejné, stejně tak průběh zrychlování na požadovanou 

rychlost 40 km/h. Ve fázi zpomalení se varianty liší dosaženým maximálním 

zpomalením, u variant A, B a C dosahuje hodnot 7–8 m/s2 (souprava traktoru s neseným 

pluhem) zatímco varianty D (traktor) až 10 m/s2. 

Průběh rychlostí při jízdní zkoušce byl napříč všemi variantami takřka totožný, 

jak ukazuje společný graf (Obrázek 53). 

Ve variantě D traktor ztrácel při brzdění kontakt s podložkou a měl tak nejmenší 

průměrné zpomalení (3,79 m/s2) a nejdelší průměrnou brzdnou dráhu (14,30 m). Naopak 

největší průměrné zpomalení (5,21 m/s2) s průměrnou brzdnou dráhou 13,40 m bylo 

ve variantě A. Vzájemné porovnání průběhů zpomalení v závislosti na dráze zobrazuje 

souhrnný graf (Obrázek 54). 
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Obrázek 52 – Porovnání variant podélných zrychlení a zpomalení při jízdní zkoušce brzdění v přímém 

směru [42] 

 

Obrázek 53 – Porovnání variant průběhů rychlostí při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru [42] 
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Obrázek 54 – Porovnání variant průběhů zpomalení v závislosti na dráze při jízdní zkoušce brzdění 

v přímém směru [42] 

5.2 Vyhýbací manévr 

Vyhýbací manévr probíhal ve dvou rychlostech, a to shodně ve všech variantách 

pro jejich vzájemné porovnání. Pro rychlost 20 km/h byly naměřeny vždy tři opakování 

a jedno měření pro rychlost 25 km/h. Průběhy jednotlivých měření jsou zobrazeny 

v podkapitolách 5.2.1 až 5.2.5. 

5.2.1 Varianta A 

Průběh podélného a bočního zrychlení při jízdní zkoušce vyhýbacího manévru 

v rychlosti 20 km/h je vykreslen do grafu závislosti zrychlení na čase (Obrázek 55). 

Traktor se rozjížděl z místa se zrychlením přibližně 2,5 m/s2 (modrá křivka) na jízdu 

konstantní rychlostí 20 km/h. Jízda oblouky v průběhu vyhýbacího manévru snižovala 

rychlost (například zpomalení v čase 13–14 s), proto byl aktivován tempomatu, který 

rychlost udržoval po celou dobu jízdní zkoušky (například zrychlení v čase 15–16 s) 

na požadované hodnotě.  

Průběh bočního zrychlení (červená křivka) při vyhýbacím manévru dosahuje 

maximálních hodnot 3,5–5 m/s2. Množství špiček v křivce bočního zrychlení 

je způsobeno výkyvy neseného pluhu v zadním tříbodovém závěsu, které je způsobeno 

setrvačným pohybem pluhu po projetí směrovým obloukem. Po každém jednom výkyvu 
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pluhu musel řidič korigovat směr jízdy, jelikož docházelo k vychýlení traktoru 

z požadovaného směru. 

 

Obrázek 55 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta A 

při 20 km/h [42] 

Vyhýbací manévr v rychlosti 25 km/h je také vykreslen do grafu závislosti zrychlení 

na čase (Obrázek 56). Traktor se rozjížděl z místa se zrychlením přibližně 2,5 m/s2 

(modrá křivka) na jízdu konstantní rychlostí 25 km/h. Stejně jako při předchozích 

měřeních byl aktivován tempomatu, který udržoval požadovanou rychlost. 

Průběh bočního zrychlení (červená křivka) při vyhýbacím manévru dosahuje 

maximálních hodnot 5–7 m/s2. Obdobně jako v předchozím grafu je v křivce bočního 

zrychlení množství špiček způsobených výkyvy neseného pluhu. 
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Obrázek 56 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta A 

při 25 km/h [42] 

 

Obrázek 57 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta B 

při 20 km/h [42] 
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5.2.2 Varianta B 

Průběh podélného a bočního zrychlení ve variantě B v rychlosti 20 km/h je vykreslen 

do grafu závislosti zrychlení na čase (Obrázek 57). Traktor se rozjížděl z místa 

se zrychlením přibližně 2,5 m/s2 (modrá křivka) na jízdu konstantní rychlostí 20 km/h. 

Při jízdní zkoušce byl aktivován tempomatu, který udržoval požadovanou rychlost. 

Průběh bočního zrychlení (červená křivka) při vyhýbacím manévru dosahuje 

maximálních hodnot 3–3,5 m/s2. Špičky v křivce bočního zrychlení jsou způsobeny 

výkyvy neseného pluhu. Množství špiček je menší než při variantě A, jelikož 

pluh v zadním tříbodovém závěsu byl více spuštěn směrem k vozovce (nižší těžiště). 

To bylo nutné k dosažení požadovaného poměru hmotnost na přední nápravě (20 %). 

5.2.3 Varianta C 

Průběh podélného a bočního zrychlení v rychlosti 20 km/h je i ve variantě B vykreslen 

do grafu závislosti zrychlení na čase (Obrázek 58). Traktor se stejně jako v předchozích 

měřeních rozjížděl z místa se zrychlením přibližně 2,5 m/s2 (modrá křivka) na jízdu 

konstantní rychlostí 20 km/h. Při jízdní zkoušce byl aktivován tempomatu, který 

udržoval požadovanou rychlost. 

Průběh bočního zrychlení (červená křivka) při vyhýbacím manévru dosahuje 

maximálních hodnot 3–3,5 m/s2. Špičky v křivce bočního zrychlení jsou způsobeny 

výkyvy neseného pluhu. Množství špiček je stejně jako ve variantě B menší 

než při variantě A, jelikož pluh zůstal v zadním tříbodovém závěsu byl více spuštěn 

směrem k vozovce (tudíž nižší těžiště). 

Stejně tak vyhýbací manévr v rychlosti 25 km/h je vykreslen do grafu závislosti 

zrychlení na čase (Obrázek 59). Traktor měl při rozjezdu zrychlením přibližně 2,5 m/s2 

(modrá křivka) a na tempomat pokračoval rychlostí 25 km/h. 

Průběh bočního zrychlení při tomto vyhýbacím manévru dosahuje maximálních hodnot 

4–5 m/s2. Vzhledem k nižší poloze neseného pluhu se v křivce nenachází takové 

množství špiček způsobených výkyvy pluhu jako ve variantě A. 
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Obrázek 58 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta C 

při 20 km/h [42] 

 

Obrázek 59 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta C 

při 25 km/h [42] 
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5.2.4 Varianta D 

Průběh podélného a bočního zrychlení ve variantě D v rychlosti 20 km/h je vykreslen 

do grafu závislosti zrychlení na čase (Obrázek 60). Traktor se rozjížděl z místa 

se zrychlením přibližně 2 m/s2 (modrá křivka) a jízdu konstantní rychlostí 20 km/h 

udržoval díky tempomatu. Průběh bočního zrychlení (červená křivka) má plynulý 

průběh bez špiček, které u předchozích variant způsoboval nesený pluh. Hodnoty 

bočního zrychlení se pohybují v rozmezí 1,5–2 m/s2. 

Stejně jako v předchozích variantách následovalo měření s rychlostí 25 km/h 

(Obrázek 61). Průběh bočního zrychlení (červená křivka) je podobný jako 

u předchozího měření, ale hodnota zrychlení se zvýšila na 2,5 m/s2. 

Další měření proběhlo při rychlosti 35 km/h (Obrázek 62). Průběh bočního zrychlení 

(červená křivka) je opět plynulý a dosahuje hodnot 4–5 m/s2. 

Poslední měření proběhlo při rychlosti 40 km/h, což je maximální rychlost předmětného 

traktoru (Obrázek 63). Průběh bočního zrychlení (červená křivka) není tak plynulý jako 

u předcházejících měření, avšak stále je bez špiček jako v případě agregace s pluhem. 

Hodnoty bočního zrychlení při této jízdní zkoušce byly přibližně 5 m/s2. 
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Obrázek 60 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta D 

při 20 km/h [42] 

 

Obrázek 61 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta D 

při 25 km/h [42] 
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Obrázek 62 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta D 

při 35 km/h [42] 

 

Obrázek 63 – Průběh podélného a bočního zrychlení při vyhýbacím manévru – varianta D 

při 40 km/h [42] 
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5.2.5 Vzájemné porovnání všech variant 

Vzájemné porovnání dvou měření v rámci varianty C při vyhýbacím manévru, 

kdy jedno měření bylo provedeno při rychlosti 20 km/h a druhé při rychlosti 25 km/h, 

je graficky znázorněno (Obrázek 64). Porovnávány jsou boční zrychlení z obou měření, 

přičemž je patrný nárůst bočního zrychlení až o 1,5 m/s2 při zvýšení rychlosti o 5 km/h.  

Dalším je porovnání varianty A (souprava traktoru s neseným pluhem) a varianty D 

(traktor) při shodné rychlosti 25 km/h. Křivky bočního zrychlení z obou variant 

jsou znázorněny graficky (Obrázek 65). Mezi oběma křivkami je znatelný rozdíl 

nejenom ve velikosti bočního zrychlení, které je u varianty A až o 4 m/s2 větší 

(ve špičce maximálně 7 m/s2), nýbrž i ve tvaru křivky. U varianty D má křivka plynulý 

průběh a jsou jasně patrné směrové oblouky, které traktor při jízdní zkoušce absolvuje. 

Naproti tomu křivka varianty A má díky setrvačným výkyvům pluhu špičky po celý 

čas průjezdu zkušební dráhou. 

V posledním vzájemném porovnání jsou opět varianty A a D, tudíž souprava traktoru 

s neseným pluhem a samotný traktor, rozdíl je však v rychlostech. U varianty A 

je to 20 km/h, zatímco u varianty D je to 40 km/h, což je maximální rychlost 

předmětného traktoru. Přestože je rychlost u varianty D o 100 % větší než u varianty A, 

hodnoty maximálního bočního zrychlení jsou u obou variant shodné (okolo 5 m/s2). 

Stejně tak tvar křivky mnohé napovídá o samotném jízdním manévru a chování 

předmětného traktoru, které je značně ovlivněno neseným pracovním strojem 

(Obrázek 66).  
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Obrázek 64 – Porovnání variant průběhů podélného a bočního zrychlení – varianta C (20 km/h) 

a varianta C (25 km/h) [42] 

 

Obrázek 65 – Porovnání variant průběhů podélného a bočního zrychlení – varianta A (25 km/h) 

a varianta D (25 km/h) [42] 



99 

 

 

Obrázek 66 – Porovnání variant průběhů podélného a bočního zrychlení – varianta A (20 km/h) 

a varianta D (40 km/h) [42] 

5.3 Zrychlení při současném odbočení vlevo 

Odbočování ve všech variantách probíhalo ze stejné výchozí pozice a stejným směrem, 

to je doleva. Kromě zrychlení tak bylo možno naměřit i rychlost potřebnou k vyklizení 

protisměrného jízdního pruhu. Pro každou variantu bylo uskutečněno šest měření, 

přičemž se měnila agresivita rozjezdu (3 – nejvyšší, 1 – nejnižší). Pro každou agresivitu 

proběhly tři opakování. Průběhy jednotlivých měření jsou zobrazeny v podkapitolách 

5.3.1 až 5.3.5. 

5.3.1 Varianta A 

Průběh podélného a bočního zrychlení při současném odbočení vlevo při nejvyšší 

agresivitě rozjezdu je vykreslen v grafu (Obrázek 67). Podélné zrychlení dosáhlo 

maxima přibližně 2,5 m/s2 a boční zrychlení se v průběhu celého manévru pohybovalo 

okolo 2 m/s2. Při měření pro nejnižší agresivitu rozjezdu byla hodnota podélného 

zrychlení stejná, a to 2,5 m/s2, zatímco boční zrychlení dosáhlo maxima na úrovni 

3 m/s2. Průběh obou zrychlení je vykreslen v grafu (Obrázek 68). 
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Obrázek 67 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta A 

(agresivita 3) [42] 

 

Obrázek 68 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta A 

(agresivita 1) [42] 
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5.3.2 Varianta B 

Průběh podélného a bočního zrychlení při současném odbočení vlevo při nejvyšší 

agresivitě rozjezdu je vykreslen v grafu (Obrázek 69). Maximální hodnota podélného 

zrychlení zůstala na úrovni 2,5 m/s2, avšak při tomto zrychlení dojde k odlehčení 

řiditelné nápravy (její statické zatížení je na úrovni 20 % z okamžité hmotnosti 

soupravy) a přední řiditelná kola tak nemohou přenášet boční síly. Řidič musí na tuto 

situaci reagovat částečným uvolněním akcelerátoru a hodnota podélného zrychlení 

se dostává do záporných hodnot (tj. zpomalení). Boční zrychlení dosáhlo hodnoty 

2,5 m/s2. 

Druhý z grafů vykresluje průběhy podélného a bočního zrychlení při měření s nejnižší 

agresivitu rozjezdu (Obrázek 70). Podélné zrychlení bylo maximálně 2,2 m/s2, situace 

s odlehčením nápravy se však opakovala i v tomto měření. Boční zrychlení bylo 

maximálně 3 m/s2.  

 

Obrázek 69 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta B 

(agresivita 3) [42] 
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Obrázek 70 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta B 

(agresivita 1) [42] 

5.3.3 Varianta C 

Průběh podélného a bočního zrychlení při současném odbočení vlevo při nejvyšší 

agresivitě rozjezdu je vykreslen v grafu (Obrázek 71). Podélného zrychlení dosáhlo 

maximálních hodnot na úrovni 2,5 m/s2. Stejně jako u varianty B, i v této variantě 

docházelo při rozjezdu k odlehčení řízené nápravy (konfigurace soupravy zůstala 

nezměněna, došlo pouze ke zvýšení tlaku vzduchu v pneumatikách). Boční zrychlení 

dosáhlo podobné hodnoty jako podélné, a to 2,6 m/s2. 

Taktéž křivky podélného a bočního zrychlení při nejnižší agresivitě vykazují stejný 

charakter (Obrázek 72). Podélné zrychlení dosáhlo úrovně 2,5 m/s2 a hodnota bočního 

zrychlení byla přibližně 3 m/s2.  



103 

 

 

Obrázek 71 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta C 

(agresivita 3) [42] 

 

Obrázek 72 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta C 

(agresivita 1) [42] 
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Obrázek 73 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta D 

(agresivita 3) [42] 

 

Obrázek 74 – Průběh podélného a bočního zrychlení při odbočování vlevo – varianta D 

(agresivita 1) [42] 
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5.3.4 Varianta D 

Průběhy podélného a bočního zrychlení při současném odbočení vlevo při nejvyšší 

agresivitě rozjezdu (Obrázek 73) a naopak při nejnižší agresivitě rozjedu (Obrázek 74) 

jsou vykresleny v následujících dvou grafech. V obou případech mají zrychlení takřka 

totožné průběhy. Podélné zrychlení dosáhlo hodnoty na úrovni 2,7 m/s2, zatímco 

zrychlení boční přibližně 3,5 m/s2. 

Tabulka 5 – Čas potřebný k vyklizení protisměrného jízdního pruhu při odbočení vlevo [42] 

Čas potřebný k vyklizení protisměrného jízdního pruhu: 

Varianta Agresivita Měření č. Čas [s] 
Průměrný čas 

[s] 

A 

3 

1 5,33 

4,84 

4,68 

2 4,28 

3 4,90 

1 

4 4,83 

4,52 5 4,40 

6 4,33 

B 

3 

1 5,93 

5,24 

5,97 

2 4,70 

3 5,10 

1 

4 8,03 

6,70 5 6,83 

6 5,23 

C 

3 

1 4,53 

4,74 

5,07 

2 4,87 

3 4,83 

1 

4 5,37 

5,39 5 5,60 

6 5,20 

D 

3 

1 4,67 

4,27 

4,33 

2 4,20 

3 3,93 

1 

4 5,13 

4,39 5 4,30 

6 3,73 

Průměrný potřebný čas k vyklizení ze všech variant: 5,01 
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5.3.5 Vzájemné porovnání všech variant 

Dosahovaná zrychlení, ať už podélné či příčné, byly ve všech variantách měření 

v podobných hodnotách. S přihlédnutím na čas potřebný k vyklizení protisměrného 

jízdního pruhu bylo rozhodující zatížení přední řídící nápravy. Vliv zvolené agresivity 

rozjezdu se projevil především ve variantě B, kdy byl potřebný čas k vyklizení 

protisměrného pruhu při nejnižší agresivitě rozjezdu delší o 1,46 s (tj. o 28 %), 

a ve variantě C, kdy byl potřebný čas k vyklizení protisměrného pruhu při nejnižší 

agresivitě rozjezdu delší o 0,65 s (tj. o 14 %). Ve variantách A byl potřebný 

čas k vyklizení protisměrného pruhu při nejnižší agresivitě rozjezdu naopak kratší 

o 7 %. 

Porovnání všech naměřených časů je pro přehlednost uvedeno v tabulce (Tabulka 5). 

Jasně je zde patrný vliv zatížení přední řízené nápravy, který má na výsledný 

čas potřebný k vyklizení protisměrného jízdního pruhu větší vliv než agregace neseného 

pracovního stroje (když odhlédneme od faktu, že právě tento stroj odlehčuje přední 

nápravu). Rozdíl průměrných časů varianty A (souprava traktoru s neseným pluhem) 

a varianty D (traktor) je 0,35 s, to je nárůst potřebného času o 8 %. Zatímco při změně 

poměru zatížení přední řiditelné nápravy u varianty A (26,82 %) a u varianty B 

(20,29 %) je rozdíl průměrných časů 1,29 s, to je 28% nárůst potřebného času 

k vyklizení protisměrného jízdního pruhu. 

Při porovnání měření z hlediska tlaku vzduchu v pneumatikách, tedy varianty B 

(190 kPa) a varianty C (250 kPa) je rozdíl průměrných časů potřebných k vyklizení 

protisměrného jízdního pruhu 0,9 s (18 %) ve prospěch vyššího tlaku huštění, tedy 

varianty C. Díky menším deformacím bočnice dokáže pneumatika přenést větší boční 

síly než pneumatika podhuštěná.  

 



107 

 

6 ANALÝZA UČINĚNÝCH ZJIŠTĚNÍ 

6.1 Přehled nehodovosti zemědělské techniky 

Policie České republiky eviduje dopravní nehody, u kterých dojde k usmrcení nebo 

zranění osob, hmotné škodě na vozidlech převyšující částku 100 000 Kč, hmotné škodě 

na majetku třetích osob nebo dojde k poškození součástí nebo příslušenství pozemní 

komunikace. Ze zemědělské techniky jsou samostatně evidovány nehody traktorů, 

u kterých dojde k některé z podmínek výše uvedených.  

Tabulka 6 - Statistika usmrcených a zraněných osob při dopravních nehodách traktorů [44] 

Statistika usmrcených a zraněných osob při dopravních 
nehodách traktorů: 

  Usmrcené osoby Zraněné osoby 

  

ři
d

ič
 

sp
o

lu
je

zd
ec

 

ři
d

ič
 

sp
o

lu
je

zd
ec

 

1995 2 2 55 31 

1996 4 0 49 22 

1997 1 0 51 15 

1998 5 3 35 17 

1999 6 3 38 19 

2000 3 1 25 8 

2001 2 1 31 12 

2002 6 3 35 10 

2003 6 0 25 11 

2004 2 2 28 7 

2005 4 1 26 7 

2006 3 1 30 9 

2007 1 1 32 7 

2008 0 0 27 5 

2009 1 0 31 5 

2010 2 2 21 3 

2011 1 0 21 0 

2012 3 0 19 7 

2013 1 0 24 4 

2014 1 0 22 9 

2015 3 0 26 10 

2016 1 0 27 5 
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Navzdory zvyšujícím se rychlostem traktorů a hmotnosti traktorových souprav 

má statistika usmrcených a zraněných osob při dopravních nehodách klesající tendenci 

(Tabulka 6), a to díky zavádění požadavků na konstrukce traktorů, ať už se jedná 

o jednotné evropské směrnice a nařízení, normalizační kód OECD či vnitrostátní 

legislativu (viz kapitola 2). Důraz je kladen jak na ochranu posádky, tak ostatních 

účastníků provozu. Následky nehod traktorů jsou podrobněji zobrazeny v tabulkové 

podobě (Tabulka 7). 

Z pohledu zavinění jsou hlavními příčinami nehod traktorů: 

• nesprávný způsob jízdy (62 %), 

• nepřiměřená rychlost (20 %), 

• nedání přednosti (18 %). [44] 

Tabulka 7 – Následky nehod traktorů v České republice roce 2016 [44] 

Následky nehod traktorů v roce 2016: 

  Řidič Spolujezdec 

  

v 
o

b
ci

 

m
im

o
 o

b
ec

 

v 
o

b
ci

 

m
im

o
 o

b
ec

 

Usmrcen 1 0 0 0 

Těžce zraněn 0 2 0 1 

Lehce zraněn 9 16 1 3 

Nezraněn  209 167 3 12 

6.2 Příčiny dopravních nehod zemědělské techniky 

Dopravní nehody zemědělské techniky se dají rozdělit dle jejich příčin, a to na příčiny 

související se specifickými rozměry a konstrukcí strojů, příčiny související s viditelností 

a příčiny související s jízdní dynamikou. Jednou z dalších příčin by mohla být věková 

hranice pro získání řidičského oprávnění na skupinu T již od 17 let, avšak věk řidiče 

není ve veřejných statistikách nehodovosti Policie České republiky uváděn, proto je tato 

možná příčina ponechána jako možný podnět k zamyšlení.  
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6.2.1 Příčiny související se specifickými rozměry a konstrukcí 

Zemědělská technika se odlišuje od silničních vozidel svými největšími povolenými 

rozměry, především pak svojí šířkou. Ta je u výměnných tažených zařízení, pracovních 

strojů nesených a pracovních strojů samojízdných 3,00 m. Existuje však celá řada strojů, 

které tento limit překračují. Mezi ně patří sklízecí mlátičky, zvláště široké traktory nebo 

například pracovní stroje nesenné s pevným rámem s pracovním záběrem 4,00 m 

(Obrázek 75). Tyto stroje podléhají režimu zvláštního užívání pozemních komunikací 

(viz kapitola 2.3.3), případně jsou při schválení typu zvláštního vozidla stanoveny 

dodatečné podmínky provozu na pozemních komunikacích. 

 

Obrázek 75 - Souprava traktoru s pracovním strojem neseným s šířkou 4,00 m [45] 

Nebezpečí dopravních nehod s nadrozměrnými stroji hrozí především za snížené 

viditelnosti, z toho důvodu je možné zakázat provoz za snížené viditelnosti, případně 

u snadno přehlédnutelných částí stroje, jako mohou být například pracovní orgány 

půdozpracujících strojů. Nadrozměrné stroje musejí být vybaveny výstražnými štíty 

vyznačujícími obrys vozidla a vlastními světelnými zařízeními (pokud část stroje 

zakrývá světelná zařízení traktoru), případně soupravou přenosných světelných zařízení, 

pokud konstrukce vzhledem k určení stroje nedovoluje umístění pevných světelných 

zařízení. V praxi se však soustavy přenosných světelných zařízení nepoužívají, 

ať už z důvodu úspory času jejich montáží a demontáží či jejich nefunkčnosti, případně 

nejsou funkční integrovaná světelná zařízení. Poté se stroje přesahující obrys traktoru, 

zcela neoznačeny, pohybují po pozemních komunikacích často i za snížené viditelnosti. 
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Příklad smrtelné nehody motorkáře právě s neoznačeným nadrozměrným pracovním 

strojem neseným ukazuje následující fotografie (Obrázek 76). Jedná se o stejnou 

soupravu traktoru a neseného secího stroje, která je za denního světla vyfocena na místě 

předmětné nehody na předcházející fotografii. Při jízdě traktoru ve svém jízdním pruhu 

je patrný přesah neseného pracovního stroje do protisměrného jízdního pruhu, hlavní 

příčinou však byla jízda soupravy za snížené viditelnosti tmou, kdy nebyl nesený 

stroj vybaven světelným zařízením. 

 

Obrázek 76 – Smrtelná nehoda motorkáře se soupravou traktoru a neoznačeného neseného pracovního 

stroje širokého 4,00 m za snížené viditelnosti tmou [45] 

S pracovními stroji nesenými souvisí také problematika vybočení strojů mimo vlastní 

jízdní pruh při zatáčení a odbočování. Především při nadjíždění před vjezdem na pole 

hrozí vybočení neseného pracovního stroje do protisměrného pruhu. Vybočení 

je tím větší, čím delší je nesený stroj – například u nesených pluhů může stroj zasahovat 

desítky centimetrů do protisměru a ohrožovat tak ostatní účastníky silničního provozu. 

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení zemědělské techniky, které se primárně odvíjí 

od jejího pracovního určení, vzniká při dopravní nehodě nebezpečí podjetí. Toto 

nebezpečí hrozí především u osobních automobilů (kategorie M1), malých užitkových 

automobilů (kategorie N1) a motocyklů (kategorie L). Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 167/2013 stanovuje povinnost vybavení přípojných vozidel zařízením 

pro ochranu proti podjetí zezadu. Tato povinnost se netýká přípojných vozidel, 

u kterých lze konstrukční části s ohledem na jejich tvar a vlastnosti pokládat za náhradu 
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tohoto zařízení. Přípojná vozidla kategorií R3 a R4 s maximální konstrukční rychlostí 

vyšší než 40 km/h musí být navíc vybavena boční ochranou před nebezpečím pádu 

pod boky vozidla nechráněných účastníků silničního provozu (chodci, cyklisti 

a motocyklisti) a jejich přejetí koly. Avšak traktory a pracovní stroje samojízdné tyto 

požadavky na ochranné konstrukční prvky nemají, proto při střetu s osobními 

automobily dochází k vážnému ohrožení zdraví a života jejich posádek (Obrázek 77).  

 

Obrázek 77 - Podjetí traktoru osobním automobilem při čelním střetu [47] 

Právě proti nebezpečí podjetí traktoru při čelním střetu vyvinul výrobce čelních závaží 

ZUIDBERG speciální závaží do čelního tříbodového závěsu traktoru, které kromě 

dotížení přední nápravy na traktoru má i bezpečnostní funkci (Obrázek 78). Boční 

panely slouží jako nárazník a tím chrání proti přejetí předními koly traktoru. U panelů 

jde nastavit šířka a částečně i úhel, který svírají s rovinou kolmou na směr jízdy – díky 

tomu mohou při střetu s malým překrytím vozidlo usměrnit mimo traktor a zabránit 

tak čelnímu střetu. Standardně jsou vybaveny výstražnými štíty vyznačujícími obrys 

vozidla, jako volitelná výbava jsou poziční světelná zařízení vyznačující šířku vozidla. 

Dalším výrobcem, který nabízí čelní závaží s bezpečnostní funkcí proti podjetí 

je AGRIBUMPER (Obrázek 79). Funkční princip je velmi podobný, avšak v tomto 

případě není čelní závaží umístěno v předním tříbodovém závěsu, ale pod ním. Tato 

umístění přináší dvě výhody, zaprvé může být traktor využitý s čelně nesenými 

pracovními stroji a zadruhé se nezvětšuje poloměr při zatáčení.  
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Obrázek 78 – Čelní závaží do tříbodového závěsu s bezpečnostní funkcí ZUIDBERG [48] 

 

Obrázek 79 – Čelní závaží umístěné pod tříbodovým závěsem s bezpečnostní funkcí AGRIBUMPER [49] 

Nebezpečí podjetí ve velké míře hrozí u samojízdných pracovních strojů s velkou 

světlou výškou – samojízdných postřikovačů. Tyto stroje nemají žádnou ochranu proti 

podjetí (konstrukční řešení vzhledem k jejich využití to nedovoluje). 

6.2.2 Příčiny související s viditelností 

Příčiny dopravních nehod zemědělské techniky související s viditelností lze rozdělit 

na viditelnost pasivní a aktivní. 
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Pasivní viditelnost znamená, aby stroje byly viděny ostatními účastníky silničního 

provozu. Patří sem světelná zařízení, výstražná světelná zařízení, výstražné štíty 

vyznačující obrys vozidla či desky značení pomalých vozidel. Především u strojů 

staršího data výroby některé, nebo dokonce všechny, tyto prvky pasivní viditelnosti 

chybí. Důležité je také nezakrývat světelná zařízení nákladem či zařízením k upevnění 

nákladu. 

 

Obrázek 80 – Podjetí samojízdného pracovní stroje kategorie SS, samojízdného postřikovače 

JOHN DEERE, osobním automobilem [50] 

Aktivní viditelnost znamená možnost výhledu z místa řidiče na okolí stroje. A to přímo 

(okna, zpětná zrcátka) nebo nepřímo (kamerový systém). Právě překážka 

ve výhledovém poli je častou příčinou dopravních nehod zemědělské techniky, 

kdy řidič vozidla ze svého místa nemá dostatečný přehled o dění za strojem, poté dojde 

při odbočování vlevo ke střetu s vozidlem, které zemědělský stroj předjíždí. Příkladem 

může být nehoda traktoru s taženým výměnným zařízením odbočujícího vlevo mimo 

pozemní komunikaci a nákladního vozidla, které soupravu právě předjíždělo 

(Obrázek 81). Řidič traktoru neměl dostatečný přehled o dění za jeho vozidlem 

a nevěděl tak, že je předjížděn nákladním vozidlem. Velmi pravděpodobné je zakrytí 

zorného pole zpětných zrcátek výměnným taženým zařízením, které má šířku 3,08 m. 

Mimo omezený výhled na situaci za vozidlem nastávají potenciálně nebezpečné situace 

při najíždění do křižovatek s nevhodnými rozhledovými poměry. U traktorů v agregaci 

s čelně neseným pracovním strojem, případně s čelním závažím v tříbodovém závěsu, 
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je velká vzdálenost mezi předním obrysem a místem řidiče. Tento problém nenastává 

pouze na křižovatkách, ale ve velké míře také při výjezdech z míst mimo pozemní 

komunikaci – typicky pole. Pokud se například výjezd z pole nachází ve stromořadí 

lemujícím pozemní komunikaci, případně je jinak omezen výhled, nastává potenciálně 

velmi nebezpečná situace. Překračuje-li vzdálenost předního obrysu od středu volantu 

4,00 m, musí být zajištěna pomoc způsobilé a náležitě poučené osoby. Přizvání této 

osoby je z hlediska praxe ve většině případů nereálné, proto se výrobci snaží tento 

problém řešit kamerovými systémy (Obrázek 82). 

 

Obrázek 81 – Následky nehody soupravy traktoru s výměnným taženým zařízením a předjíždějícího 

kamionu [45] 

V současnosti se jedná o externí systémy kamer, které se umisťují na čelní masku 

traktoru, případně na čelně nesené pracovní stroje. Díky displeji v kabině má řidič 

přehled o dění v místech, kam ze své pozice přímo nevidí. Kamerový systém 

samozřejmě lze využít i pro samojízdné pracovní stroje nebo jako zadní kameru 

pro přípojná vozidla. 

6.2.3 Příčiny související s jízdní dynamikou 

Odlišné rozměry a velké hmotnosti vozidel a jízdních souprav vozidel mají za následek 

odlišnou jízdní dynamiku od silničních vozidel. Jízdní dynamika soupravy traktoru 

a neseného pracovního stroje je podrobně rozvedena v kapitole 5. 
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Maximální podélné zrychlení moderních zemědělských vozidel se pohybuje okolo 

hodnoty 2,5 m/s2, což je poloviční hodnota ve srovnání s běžnými osobními vozidly. 

Poměr výkonu a hmotnosti dosahuje u traktorových souprav rozmezí 3–11 kW/1 000 kg, 

zatímco u běžných osobních automobilů se pohybuje v rozmezí 50–100 kW/1 000 kg.  

 

Obrázek 82 – Umístění kamerového systému na čelní masce traktoru [42] 

Maximální podélné zpomalení dosahuje hodnot 8–10 m/s2, to je hodnota srovnatelná 

se zpomalením běžných osobních vozidel. Tyto hodnoty se však týkají moderních 

strojů, zatímco staré traktory, které jsou dnes běžně v provozu na pozemních 

komunikacích, dosahují nevyhovujícího zpomalení s hodnotou okolo 2 m/s2. [46] 

Při vyhýbacím manévru založeném na metodice normy ISO 3888-2 dosahoval 

předmětný traktor při rychlosti 40 km/h bočního zrychlení až 5 m/s2, tato hodnota 

odpovídá bočnímu zrychlení běžného osobního vozidla při stejné jízdní zkoušce 

v rychlosti 65 km/h. [45] 

Při odbočení vlevo simulujícím výjezd z vedlejší komunikace na hlavní, bylo 

v předmětném měření dosahováno průměrného času potřebného k vyklizeni 

protisměrného pruhu 5 s. Tato hodnota sice odpovídá naměřeným hodnotám 

při rozjezdu osobního vozidla, avšak vozidlo bylo staré. [45] Běžným moderním 

osobním vozidlům jistě bude na stejný manévr rozjezdu při současném odbočení vlevo 

podstatně kratší časový interval. 
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Do jízdní dynamiky také patří manévrovatelnost, která je zemědělské techniky ztížena 

jejími velkými rozměry a délkami souprav, proto je nutné velké nadjíždění 

a manévrování na relativně velkém prostoru. Především při najíždění a vyjíždění 

z úzkých mostků vedoucí přes odvodňovací příkop na pole jsou řidiči nuceni k velkému 

nadjíždění a zasahují tak do protisměru, což je v nepřehledných úsecích zvláště 

nebezpečné. Kapitolou samou o sobě jsou pracovní stroje samojízdné s řiditelnou zadní 

nápravou, jako jsou především sklízecí mlátičky a sklízecí řezačky. Tyto stroje 

kombinují velkou šířku (většinou jsou nadrozměrné), vybočování díky zadní řiditelné 

nápravě a velkou délku soupravy vlivem tažení pracovního nářadí na vlastním 

podvozku. 
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7 ZÁVĚR 

V úvodu práce odpovídá na otázku, co je to zemědělská technika. Kapitola 1 definuje 

a popisuje kategorie zemědělských vozidel a strojů a uvádí jejich specifika. Dále 

je proveden rozbor specifických technických předpisů pro provoz zemědělských strojů 

na pozemních komunikacích, mezi které patří nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem 

s těmito vozidly, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích či vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 

a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V těchto 

předpisech jsou stanoveny požadavky na zemědělskou techniku a specifikovány 

podmínky jejího provozu na pozemních komunikacích. 

Předmětem experimentálního měření byla jízdní dynamika traktoru, respektive 

soupravy traktoru s neseným pracovním strojem (pětiradličný otočný pluh), bližší 

informace o předmětné technice jsou uvedeny v kapitole 4.3. Měření sestávalo 

ze tří jízdných zkoušek, jejich metodika je popsána v kapitole 4.4. Další kapitola (4.5) 

potom podrobně popisuje čtyři varianty měření, při kterých bylo experimentální měření 

prováděno. 

Při jízdní zkoušce brzdění v přímém směru se traktor ve všech variantách rozjížděl 

s průměrným počátečním zrychlením 2,5 m/s2 na požadovanou rychlost 40 km/h, 

ze které poté intenzivně brzdil do zastavení. Brzdné zpomalení dosahovalo maximálních 

hodnot 8 m/s2 u soupravy traktoru s neseným pracovním strojem, respektive 10 m/s2 

u samotného traktoru (traktor měl ve všech variantách agregované závaží v čelním 

tříbodovém závěsu). Navzdory největšímu maximálnímu zpomalení však měl samotný 

traktor nejdelší brzdnou dráhu (průměrné 14,3 m), jelikož nezatížená zadní náprava 

ztrácela při brzdění kontakt s povrchem vozovky. Průměrná brzdná dráha ve třech 

ostatních variantách byla 13,16 m. Průběhy jednotlivých zkoušek jsou v podkapitolách 

5.1.1 až 5.1.5. V porovnání s běžnými osobními vozidly dosahoval traktor poloviční 

hodnoty zrychlení, tyto hodnoty odpovídají výsledkům naměřeným při zrychlení 

zemědělských strojů, které naměřili Ing. Zdeněk Sádlo ve své závěrečné práci 

ve znaleckém kurzu a Ing. Jaroslav Renza ve své diplomové práci na ÚSI VUT.  
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Druhou zkouškou byl vyhýbací manévr, s jistými modifikacemi dle metodiky 

ISO 3888-2. Modifikované byly šířky bran a fakt, že během jízdní zkoušky traktor 

udržoval požadovanou rychlost pomocí tempomatu. U měření prováděných 

se soupravou traktoru a pluhu je z grafů průběhů bočního zrychlení zřejmý 

vliv neseného stroje, který se při změně směru setrvačnými silami rozkýval a přenášel 

tak boční síly na traktor, to mělo značný vliv na řiditelnost. Rychlost při jízdních 

zkouškách byla 20 km/h, respektive 25 km/h, vyšší z rychlostí už byla hraniční 

pro úspěšné projetí zkušební dráhy. Boční zrychlení dosahovalo 2,5–5,5 m/s2. Následná 

série měření byla provedena se samotným traktorem, a to při rychlostech 20, 25, 35 

a 40 km/h. Ani při nejvyšší konstrukční rychlosti neměl traktor problém s projetím 

zkušební dráhy a dosáhl při tom bočního zrychlení 5 m/s2 (stejně jako souprava traktoru 

s pluhem ve variantě A při 25 km/h). To odpovídá bočnímu zrychlení běžného osobního 

vozidla Škoda Superb III při vyhýbacím manévru v rychlosti 65 km/h, která byla 

na mokrém povrchu limitní (měřeno odborníky z ÚSI VUT). Více než absolutní 

hodnoty bočního zrychlení vypovídá jeho průběh, který je vykreslen v grafech 

v kapitolách 5.2.1 až 5.2.5. Špičky při jízdě soupravy traktoru s pluhem způsobené jeho 

výkyvy se u měření samotného traktoru vůbec nevyskytují a křivka má plynulejší 

průběh. 

Předmětem poslední jízdní zkoušky v rámci experimentálního měření bylo zrychlení 

při současném odbočení vlevo. Cílem zkoušky bylo naměřit maximální dosahované 

zrychlení při rozjezdu, dosahované boční zrychlení a v neposlední řadě čas potřebný 

k vyklizení protisměrného jízdního pruhu. Jízdní dráha byla sestavena tak, 

aby simulovala silnici II. třídy s šířkou 7,5 m, tedy s šířkou jednoho jízdního pruhu. 

3,75 m. Kromě čtyř variant známých z předešlých měření se posuzoval vliv agresivity 

rozjezdu, který lze na plynulé převodovce předmětného traktoru nastavit. Maximální 

hodnota podélného zrychlení dosahovala hodnoty okolo 2,5 m/s2, zatímco boční 

zrychlení bylo v rozsahu 2,5–3,5 m/s2. Co se však lišilo, byl měřený čas potřebný 

k vyklizení protisměrného jízdního pruhu. Nejkratší čas potřeboval samotný traktor, 

a to průměrně 4,33 s. Rozdíl mezi třemi variantami soupravy byl následující. Souprava 

ve variantě A, s poměrným zatížením přední nápravy 26,82 %, potřebovala k vyklizení 

4,68 s. Ve variantě C, s poměrným zatížením přední nápravy 20,29 %, to bylo 5,07 s. 

Nejdelší čas potřebovala souprava při variantě B (stejně jako varianta C 20,29 %), 

a to 5,97 s. Patrný je tedy vliv poměrného zatížení nápravy, kdy souprava se zatížením 
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na legislativním limitu (dle § 38 odst. 5 vyhlášky č. 341/2014 nesmí být hmotnost 

na nápravu měřená při stání na vodorovné vozovce menší než 20 % okamžité hmotnosti 

vozidla bez nutnosti omezení maximální rychlosti) potřebuje až o 1 s delší časový 

interval, než je průměrná hodnota ze všech čtyř variant měření (5 s). Při stejném 

poměrném zatížení přední nápravy u variant B a C byl rozdíl potřebného času 

0,9 s (tj. 18 %) ve prospěch varianty C, která měla tlak vzduchu v pneumatikách 

250 kPa oproti nižšímu tlaku 190 kPa v případě varianty B. Nejnižší stupeň agresivity 

rozjezdu „1“ se ve srovnání s nejvyšším stupněm „3“ projevil delším potřebného časem 

o 1,65 s (28 %) u varianty B, o 0,65 s (14 %) u varianty C a o 0,12 s (3 %) u varianty D. 

Naopak u varianty A se o 7 % zkrátil. Průběhy zrychlení a potřebných časů k vyklizení 

protisměrného jízdního pruhu jsou blíže rozebrány v kapitolách 5.3.1 až 5.3.5. 

Dopravní nehody zemědělské techniky mají několik hlavních příčin, jako jsou příčiny 

související se specifickými rozměry a konstrukcí, příčiny související s viditelností 

a příčiny související s jízdní dynamikou (příčinami lidského faktoru se tato práce 

nezabývá). Příčiny opírající se o reálná data jsou podrobněji rozepsány v kapitole 6.2. 
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