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JAZDA S PRÍVESOM
Príves je pripojený k traktoru pomocou spojovacieho zariadenia. Pri pripájaní prívesu musíme postupovať podľa návodu výrobcu alebo podľa technologického postupu
spracovaného prevádzkovateľom vozidla. Postup pripájania prípojného vozidla:

Pri pripájaní môže pomáhať aj osoba usmerňujúca vodiča. Táto osoba musí byť tak ďaleko od vozidla, aby stála bezpečne mimo priestoru, ktorý môže byť zasiahnutý
vymrštením oja prívesu (obr. 1). Osoba usmerňujúca vodiča musí byť v neustálom vizuálnom kontakte s vodičom.

 

Obr. – Priestor zasiahnutý pri prípadnom vymrštení oja prívesu. [ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Pripojíme hadicu vzduchovej brzdy prívesu a otvoríme uzatvárací
vzduchový ventil

 

 

K niektorým novším traktorom je možné pripojiť príves alebo náves s hydraulickými brzdami. Brzdový ventil prívesu, resp. návesu, je ovládaný hlavnými brzdovými
valcami traktora. Pracovný tlak hydraulických bŕzd prípojného vozidla je vyvedený z hydraulického systému traktora, a preto je nutné pripojiť k hydraulickému systému
traktora hydraulické vedenie bŕzd prípojného vozidla. 

Upozornenie: Pri jazde s prívesom alebo návesom hydraulickými brzdami musia byť pedále nožnej brzdy spojené a zaistené západkou. Pri brzdení jedným brzdovým
pedálom hydraulické brzdy prívesu nie sú v činnosti.

 

Na pripájanie a odpájanie vozidiel sa vzťahujú aj príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb.
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel. 

 

Súprava traktora s prívesom má zmenené jazdné vlastnosti, na ktoré si musí vodič postupne zvykať. Preto treba spočiatku jazdiť opatrnejšie. Pri jazde s prívesom treba
uvažovať s dĺžkou, výškou a hmotnosťou celej súpravy.

Hmotnosť prívesu sa prejaví už pri rozjazde, kedy musíme nastaviť vyššie rozjazdové otáčky motora (obr. 3). Dôležité je, aby rozjazd a zastavenie bolo plynulé, brzdenie
a uvoľňovanie spojky pozvoľné najmä v sťažených podmienkach, pretože pri vozidlách s prívesom pôsobia väčšie zotrvačné sily spôsobujúce šmyk.

 

1. Traktorom cúvneme do vzdialenosti približne 2 m od oja prívesu.
2. Traktor zabrzdíme parkovacou brzdou.
3. Na prívese overíme zabrzdenie parkovacou brzdou a správne založenie zakladacích klinov.
4. Ťažné oje prívesu nastavíme do výšky zodpovedajúcej výške hubice závesu pre príves traktora.
5. Otvoríme záves pre príves.
6. Traktorom opatrne cúvneme k prívesu, až dôjde k spojeniu. Pozor – opačný postup, tzn. nájazd pripájaného vozidla na vozidlo ťažné (s výnimkou prívesov za

osobné vozidlá) je zakázaný.
7. Keď je ťažné oje prívesu zachytené v hubici závesu, oko oje nadvihne pripájací čap. Tím je spustený uzatvárací mechanizmus závesu, ktorý prestrčí pripájací čap

okom oja prívesu a automaticky ju zaistí v dolnej polohe.
8. Ľahkým „cuknutím“  so súpravou môžeme pripojenie uľahčiť.

9. Po pripojení prívesu skontrolujeme správne uzavretie a zaistenie závesu.
10. Pripojíme hadicu vzduchovej brzdy prívesu (obr.2). Pri pripájaní prívesov s dvojhadicovými brzdami najprv vždy pripojíme ovládaciu (žltá) a potom plniacu

(červená) hadicu vzduchovej brzdy prívesu. (U starších vozidiel nesmieme zabudnúť otvoriť uzatvárací vzduchový ventil!

11. Pripojíme elektrický obvod prívesu.
12. Uvoľníme zariadenie pre nastavenie výšky oja prívesu.
13. Ak má príves ručne ovládaný záťažový regulátor, nastavíme jeho ovládaciu páku do

polohy zodpovedajúcej skutočnému zaťaženiu.
14. Odstránime zakladacie kliny.
15. Odbrzdíme parkovaciu brzdu prívesu.
16. Skontrolujeme funkcie:

bŕzd jazdnej súpravy,
svetelných zariadení jazdnej súpravy.

17. Vôľu závesu pre príves skontrolujeme trhnutím so súpravou pri zabrzdenom prívese. Ak je vôľa príliš veľká, spôsobuje silné „cukanie“  pri zmene zaťaženia, najmä
pri zrýchľovaní alebo spomaľovaní.
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Obr. 3 – Rozjazdové otáčky je potrebné zvýšiť najmä pri rozjazde do stúpania alebo pri naloženom prívese

 

Osobitne opatrne si musíme počínať pri brzdení. Predovšetkým musíme predvídať, pretože vozidlo s prívesom má dlhšiu brzdnú dráhu ako vozidlo samostatné.

Zo svahu zásadne vchádzame vždy so zaradeným prevodovým stupňom. Pri jazde z kopca nesmieme dovoliť, aby sa súprava veľmi rozbehla. Pri dlhých zjazdoch
musíme využívať brzdenie motorom. 

Vždy dodržme zásadu - akým rýchlostným stupňom sme vyšli na kopec, takým rýchlostným stupňom aj z neho schádzame! 

Taktiež v zákrutách musíme počítať so zmenenými jazdnými vlastnosťami. Do zákrut treba vchádzať pomalšie, musíme rátať s odstredivou silou, ktorá pôsobí na príves
a taktiež s dĺžkou  a so šírkou prívesu.

Cúvanie s prívesom zvládne iba ten, kto ovládanie volantu pri jazde späť vopred vyskúšal v bezpečných podmienkach na uzavretom priestranstve. Na rozdiel od cúvania
so samotným traktorom, keď volantom otáčame na tú stranu, na ktorú chceme cúvať, musíme mať stále na pamäti, že jednonápravový príves sa otáča na opačnú stranu
ako traktor.

 

POVINNOSTI TRAKTORISTU PRI JAZDE S PRÍVESOM USTANOVENÉ PREDPISOM

Pri jazde na traktore s prípojným vozidlom je potrebné dodržať aj niektoré ustanovenia zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke, ustanovené pre traktory a jazdné súpravy:

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Na túto povinnosť ísť zo svahu vždy so zaradeným
prevodovým stupňom môžu upozorňovať aj príslušné dopravné

značenia

 

a) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom pri ich presune na vykonávanie pôdohospodárskych prác,
 
b) pre traktory a pracovné stroje samohybné povinne opatrené tabuľkou s evidenčným číslom iné ako sú uvedené v písmene a), ktoré môžu používať aj cesty I. a II. triedy s
tým, že cesty I. triedy nemôžu používať

1. v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 hodín a
2. v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 hodín,
 

c) pre zvláštne motorové vozidlá ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
ozbrojených zborov, Vojenskej polície, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej
služby a zvláštne motorové vozidlá použité na odstraňovanie havárií a ich následkov, pri
živelných pohromách, pri výkone činnosti spojenej s údržbou, opravami a výstavbou ciest,

d) ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest 25)

1. § 5 – Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg vodič jazdnej súpravy alebo zvláštneho motorového vozidla sú povinní jazdiť zo
svahu vždy so zaradeným rýchlostným stupňom (obr. 4).

Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg je pri jazde do svahu povinný
umožniť prejazd rýchlejších vozidiel idúcich za ním; ak si to situácia
vyžaduje, je povinný aj odstaviť vozidlo na najbližšom parkovisku, a

to až do prejazdu týchto vozidiel.

2. § 10 – Jazda v jazdných pruhoch

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m,
vodič zvláštneho motorového vozidla použiť na predchádzanie výhradne druhý jazdný pruh od pravého okraja vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to
potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

3. § 16 – Rýchlosť jazdy

Vodič nesmie prekročiť najväčšiu konštrukčnú rýchlosť vozidla, a ak ide o jazdnú súpravu, ani najväčšiu konštrukčnú rýchlosť nijakého z vozidiel súpravy.

4. § 34 – Vlečenie motorového vozidla

Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo vlečenie motorového vozidla s prívesom je zakázané; smie sa však vliecť motorové vozidlo s návesom. Za motorovým vozidlom
s prívesom sa nesmie vliecť iné motorové vozidlo.

5. § 39 – Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

Používanie zvláštnych motorových vozidiel na cestách je s výnimkou ciest III. triedy, miestnych komunikácií a účelových komunikácií zakázané; to neplatí
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d) ak je používanie zvláštnych motorových vozidiel dovolené na základe povolenia na zvláštne užívanie ciest.25)

(2) Počet prepravovaných osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora nesmie byť vyšší ako 15; rýchlosť jazdy traktora nesmie prekročiť 20 km h1.
(3) Osoby prepravované v ložnom priestore nákladného prívesu traktora musia počas jazdy sedieť na podlahe alebo na sedadlách pripevnených o podlahu, pričom steny
prívesu musia byť dostatočne vysoké, aby osoby počas jazdy nevypadli. Prepravované osoby sa nesmú počas jazdy vykláňať, nesmú nechať vyčnievať predmety z prívesu
ani inak ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky.
§ 50 - Osoby mladšie ako 15 rokov sa smú prepravovať v ložnom priestore nákladného automobilu a nákladného prívesu traktora len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.

(1) Pri preprave nákladu sa nesmie prekročiť najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková
hmotnosť prípojného vozidla ani najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla.
(2) Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby neohrozoval bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, neznečisťoval ani nepoškodzoval cestu
ani jej okolie, nespôsoboval nadmerný hluk, neznečisťoval ovzdušie a nezakrýval svetlomety a svietidlá vozidla, odrazové sklá, tabuľku s evidenčným číslom a vyznačenie
najvyššej povolenej rýchlosti. Náklad musí byť zabezpečený tak, aby pri zmene rýchlosti jazdy alebo zmene smeru jazdy vozidla sa nezošmykol, neprevrátil, nespadol alebo
sa inak voľne nepohyboval. Predmety, ktoré možno ľahko prehliadnuť, nesmú prečnievať po strane vozidla. Sypký materiál musí byť vždy zakrytý tak, aby sa zabránilo jeho
vysypávaniu na cestu počas jazdy.
(3) Pri preprave živých zvierat nesmie byť ohrozená bezpečnosť vodiča a prepravovaných osôb, bezpečnosť prepravovaných zvierat ani bezpečnosť cestnej premávky.
(4) Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola
ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.
(5) Podmienky a spôsob označovania nákladu prečnievajúceho vozidlo ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
 
 

25. ) § 8 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Používanie vozidiel, ktorým bolo pridelené zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno C podľa § 127 ods. 12, je na cestách zakázané; zákaz neplatí na cestách III. triedy,
miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za nezníženej viditeľnosti.

6. § 49  - Preprava osôb v ložnom priestore nákladného prívesu traktora.

Prepravovať osoby v ložnom priestore nákladného prívesu traktora je možné len za podmienok podľa § 48 ods. 1. Traktor s nákladným prívesom, v ktorého ložnom priestore sa
prepravujú osoby, smie viesť len vodič starší ako 21 rokov, ktorý má vo vedení traktora najmenej dvojročnú prax.

7. § 51 – Preprava nákladu
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