
Teória vedenia 

vozidla



Kategórie motorových vozidiel

Kategória L: motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky.

Kategória M: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a 
používajú sa na dopravu osôb.

Kategória N: motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a 
používajú sa na dopravu nákladov.

Kategória O: prípojné vozidlá.

Kategória T: kolesové traktory.

Kategória C: pásové traktory.

Kategória R: prípojné vozidlá traktorov.

Kategória S: traktormi ťahané vymeniteľné stroje.

Kategória P: pracovné stroje.

Kategória LS: snežné skútre.

Kategória V: ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do 
predchádzajúcich kategórií.



Kategória 

„L“



Kategória 

„L“



Kategória 

„L“



Kategória 

„L“ 



Kategória  

„M“



Kategória 

„M“



Kategória 

„M“



Kategória 

„N“



Kategória 

„N“



Kategória 

„N“



Všeobecný opis funkcií jednotlivých 

mechanizmov vozidiel, oznamovačov 

a ukazovateľov

Zoznámenie s osobným 

automobilom



Palubná doska





Motorový priestor a 

umiestnenie motora

V motorovom priestore máme umiestnenú 

prevažnú časť kontrolných miest. 



Motor je umiestnený vzadu, na opačnej strane je umiestnený 

batožinový priestor



Motor umiestnený vpredu, na opačnej strane je 

umiestnený batožinový priestor



Otváranie motorového priestoru - kapotu otvárame 

zatiahnutím za páčku tiahla pod palubnou doskou



Kapotu motorového priestoru 

otvoríme zatiahnutím za páčku 

ťahadla pod palubnou doskou



Kontrolné miesta v 

motorovom priestore
V motorovom priestore kontrolujeme :

1. Množstvo oleja v motore

2. Množstvo chladiacej kvapaliny

3. Množstvo brzdovej kvapaliny

4. Množstvo náplne ostrekovača

5. Stav akumulátora





Množstvo chladiacej kvapaliny



Kontrola množstva brzdovej kvapaliny medzi 

ryskami max. a min.





Kontrola stavu  

akumulátora



Takto by to malo vyzerať



Takýto stav pólových vývodov akumulátora určite nie



Tak toto určite nie!



Batožinový priestor

V batožinovom priestore máme najčastejšie 

uloženú povinnú výbavu motorového vozidla



Batožinový priestor sa otvára kľúčikom, prípadne tiahlom z 

miesta vodiča



Batožinový priestor sa otvára kľúčikom, prípadne 

tiahlom z miesta vodiča



Batožinový priestor je miestom uloženia povinnej výbavy a 

náhradného kolesa



Ovládacie prvky 

automobilu

◼ Oznamovače – vnímame 
zrakom, sluchom

◼ Ovládače – ovládame hmatom



Oznamovače

Poskytujú nám informácie o rôznych okolnostiach 
spojených s jazdou a chodom motora. 

Patria sem:

◼Prístroje, 

◼Kontrolné žiarovky,

◼Akustické návesti – (zapnutie prípadne vypnutie 
svetiel alebo zatiahnutie parkovacej brzdy)



Prístrojová doska





Akustická signalizácia

Oznamuje napríklad zatiahnutú ručnú brzdu



Ovládače
Ovládače nám slúžia na ovládanie motorového vozidla 
počas jazdy.

Patrí sem:

◼Volant,

◼Pedále,

◼Radiaca páka,

◼Páka parkovacej brzdy,

◼Spínače a prepínače (smerovky, kúrenie, a pod.)



Volant
- slúži na dosiahnutie a udržanie potrebného smeru 

jazdy 



Stará základná poloha rúk, ktorá zodpovedá 

polohe hodinových ručičiek za desať minút 

dve.



Nová základná poloha rúk na volante, zodpovedá polohe 

hodinových ručičiek trištvrte na tri. Oproti prechádzajúcej 

polohe otočíme v krízovej situácii s volantom o 45o viac.



Čo nikdy nerobíme pri 

ovládaní volantu?

1. Neuchopíme veniec volantu zvnútra

2. Na volante nerúčkujeme

3. Nedržíme volant za stredovú 

priečku.



Nesprávna poloha rúk



Nesprávna poloha rúk



Nedržíme volant za strednú priečku



Pedále

Pedále sú umiestnené na podlahe pred vodičom, 

ovládame nimi otáčky motora, prevádzkovú brzdu a 

spojku 



Pedále



Akcelerátor - (plyn)

- pravý pedál, ovládame množstvo prúdiacej palivovej 

zmesi 



Brzda - (prevádzková brzda, stredný pedál)

- slúži na spomaľovanie a zastavovanie 



Spojka – (ľavý pedál)

Spojka nám slúži ku krátkodobému prerušeniu 

prenosu krútiaceho momentu z motora na prevodovku 

a používame ju na rozbiehanie, radenie prevodových 

stupňov, zastavenie vozidla a na zaradenie spätného 

prevodového stupňa.



Spojka – (ľavý pedál) pri ovládaní pedálu spojky 

nesmie byť päta ľavej nohy opretá o podlahu vozidla



Vozidlá s automatickou prevodovkou nemajú 

spojkový pedál.



Ovládanie pedálov

Pedále ovládame najširšou časťou chodidla, päta sa 

opiera o podlahu



Pravý pedál

(akcelerátor, plyn) - ovládame pravou nohou citlivo 

päta môže byť opretá o podlahu vozidla



Stredný pedál (prevádzková brzda)

- ovládame pravou nohou ovládame pravou nohou 

citlivo päta môže byť opretá o podlahu vozidla 



Ľavý pedál (spojka)

- ovládame ľavou nohou pričom pedál zošľapujeme 

rýchlo ale uvoľňujeme zľahka a plynulo. Nesmieme 

zabudnúť že pedál spojky zošľapujeme až na 

podlahu kvôli vypnutiu spojky.



Radiaca páka



Radiaca páka

- radenie prevodových stupňov 



Radiaca páka – u automatickej prevodovky



Radenie prevodových stupňov
Preraďovaním prevodových stupňov využívame motor v 

optimálnych otáčkach. Činnosť pri preraďovaní : 

o Úplne uvoľníme pedál plynu, 

o Úplne stlačíme pedál spojky, 

o Preradíme na iný prevodový stupeň, 

o Uvoľníme plynulo pedál spojky a pridávame plyn, 

Pri nízkych otáčkach preradíme na najbližší nižší 
prevodový stupeň. Na nižší stupeň radíme včas (napr. 
pred stúpaním, predchádzaním, pri potrebe výraznej 
akcelerácie a pod.) 

o Pri vysokých otáčkach motora radíme na vyšší 
prevodový stupeň, 

o Pri bežnej ekonomickej jazde čo najskôr preradíme na 
vyšší prevodový stupeň. 



Ovládanie radiacej páky



Radenie prevodových stupňov podľa rýchlomeru 

smerom hore



Radenia prevodových stupňov smerom dole podľa 

rýchlomeru



Páka parkovacej brzdy

slúži zabezpečenie stojaceho vozidla proti 

svojvoľnému pohybu a na núdzové brzdenie 



Páka parkovacej brzdy

Zabrzdenie - pravou rukou uchopíte páku a silou 
ju zatiahnete do krajnej hornej polohy



Odbrzdenie - mierne nadvihneme páku hore, a súčastne 

zatlačíme na poistku. So stlačenou poistkou dáme páku do 

krajnej spodnej polohy.



Odbrzdenie



Odbrzdenie



Parkovacia brzda môže byť ovládaná elektricky nie len 

mechanicky. K odbrzdeniu tejto parkovacej brzdy dôjde pri 

stlačenom pedáli prevádzkovej brzdy



Pozor !
Nedostatočné uvoľnenie parkovacej brzdy má za 

následok stále pribrzďovanie kolies a tým spojené 

nadmerné zahrievanie bŕzd s následkom ich možnej 

poruchy.



Spínacia skrinka

slúži na spustenie alebo zastavenie motora



Spínacia skrinka

1. STOP - všetky zariadenia sú vypnuté, kľúčik 
možno vytiahnuť a uzamknúť riadenie 

2. 0 - zapaľovanie vypnuté, riadenie odomknuté, 

3. 1 - zapaľovanie zapnuté (prevádzková situácia), 

4. 2 - spustenie motora do chodu, po naštartovaní 
sa kľúčik samočinne vráti do polohy 1, 



Poloha „STOP“
Poloha v ktorej môžeme kľúč vytiahnuť zo spínacej 
skrinky, prípadne zasunúť do spínacej skrinky. V 
tejto polohe dochádza k uzamykaniu volantu.



Poloha „0“
V tejto polohe kľúča je zapaľovanie vypnuté a volant 

odomknutý.



Poloha „I“
V tejto polohe sa kľúč nachádza počas jazdy vozidla, 

zapaľovanie je zapnuté a volant odomknutý.



Poloha „II“
V tejto polohe sa kľúč nachádza počas štartovania motora. 

Je to odpružená poloha a preto po naštartovaní motora 

vozidla stačí kľúč uvoľniť z prstov a ten sa vráti samočinne 

do polohy „I“. Motor štartujeme 3-5 sekúnd. Ak nenaskočí 

nasleduje technická prestávka 10 – 20 sekúnd a štartovanie 

opakujeme.



Spínače



Prepínač smerových svetiel



Prepínač diaľkových svetiel



Svetelné výstražné znamenie



Spínač vonkajšieho osvetlenia

obrysové svetlá, stretávacie svetlá a hmlové, 



Spínač stieračov

- vpravo pod volantom, rýchlosť kývania stieračov v 

niekoľkých stupňoch, ostrekovač 



Výstražné zvukové znamenie



Stredový panel



B)  Bezpečnostné zariadenia vozidla a 

používanie bezpečnostných pásov, 

hlavových opierok a bezpečnostných 

zariadení pre deti, primerané 

používanie zvukových výstražných 

zariadení.

1. Pripútanie sa bezpečnostným pásom

2. Kategórie detských sedačiek



1. Pripútanie sa bezpečnostným pásom

Sponu pásu vedieme cez stred tela a zasunieme 

do západky zámku vedľa sedadla. Pás v správnej 

polohe vedie cez stred ramena a hrudník, dobre 

prilieha k telu.



Pripútanie sa bezpečnostným pásom



západka zámku



Odopnutie 

bezpečnostného 

pásu



Nárazom do pevnej prekážky v rýchlosti 50 km/h, sa 

zvýši hmotnosť Vášho tela 60 násobne

Človek
s hmotnosťou

90 kg
zvýši svoju váhu až na 5 400 kg ( 5,4 t )

s hmotnosťou

50 kg
zvýši svoju váhu až na 3 000 kg ( 3 t )

s hmotnosťou

15 kg
zvýši svoju váhu až na 900 kg



Niekoľko záberov na dôsledky nepripútania sa 

bezpečnostným pásom :



Kategórie detských sedačiek

Kategória 0 je určená pre deti vo veku do 1 roku a hmotnosti max. do 10 kg. Musí byť inštalovaná 

zásadne proti smeru jazdy. Povolená je aj montáž na predné sedadlo za podmienky 

deaktivovaného aibagu spolujazdca.

Kategória 0+ je určená deťom vo veku do 2 rokov a hmotnosti max. 13 kg. Musí byť nainštalovaná 

zásadne proti smeru jazdy. Montáž na predné sedadlo nie je odporúčaná. Mala by teda 

zostať vzadu.

Kategória 0/1 je veľmi univerzálna, pretože je určená pre deti vo veku od 0 do 4 rokov s hmotnosťou 

max. 18 kg. 

Kategória 1 je určená deťom vo veku od 9 mesiacov do 4 rokov s hmotnosťou medzi 9 až 18 kg. 

Montujú sa v smere jazdy na zadné sedadlá, ale pokiaľ je dieťa ešte malé, môžu byť 

inštalované aj proti smeru jazdy. Tieto sedačky musia byť povinne vybavené 

bezpečnostným pásom v oblasti rozkroku.

Kategória 2 je určená deťom vo veku od 3 do 6 rokov s hmotnosťou od 15 do 25 kg. Montujú sa v 

smere jazdy na zadné sedadlá. Keďže deti sú v tomto veku už pomerne vysoké, je 

dobré, ak má sedačka dostatočnú podperu hlavovej časti. Dieťa sa fixuje 

bezpečnostnými pásmi.

Kategória 3 je určená deťom vo veku od 5 do 12 rokov s hmotnosťou od 22 do 36 kg. Montujú sa 

v smere jazdy na zadné sedadlá. Pri tomto type je veľmi dôležité výškové nastavenie , 

aby sa pás nikdy nenachádzal v blízkosti krku.



Kladiete si otázku, je nutné pripútať dieťa pri ceste 

do školy, nákupného centra, kina ?

Ako odpoveď si prečítajte tieto body :
1. náraz vozidla v rýchlosti 15 km/h bez detskej 

sedačky môže byť pre dieťa už smrteľný, 
2. nezaistené deti v aute umierajú pri dopravnej 

nehode 7x častejšie ako deti zabezpečené v 
autosedačkách, 

3. štatistiky poukazujú na to, že najviac detí 
umiera pri dopravných nehodách v aute a nie 
ako cyklisti alebo chodci, 

4. havárii zabrániť nemôžete, no smrti Vášho 
dieťaťa ÁNO 



Airbagy



Naplnenie airbagu pri náraze



VAROVANIE  

Nikdy neumiestňujte detskú 

autosedačku 

proti zapnutému airbagu! 



C)  Základné postupy pri vedení 

motorového vozidla (základné úkony vo 

vozidle, rozbiehanie, radenie prevodových 

stupňov, brzdenie, zastavovanie vozidla, 

ovládanie volantu ,cúvanie)

1) Úkony pred jazdou



Kontrola vozidla pred 

jazdou

Touto prehliadkou vodič zisťuje, či vozidlo spĺňa 
stanovené podmienky pre bezpečnú jazdu.

Kontrola pozostáva z :

1. Z vonkajšej obhliadky vozidla,

2. Kontroly motorového priestoru,

3. Kontroly funkcie vonkajšieho osvetlenia,

4. Kontroly povinnej výbavy vozidla,



1. Vonkajšia obhliadka

vozidla

Prehliadke pozostáva z :

1. Z kontroly nepoškodenosti vozidla počas parkovania,

2. Z kontroly výstroja vozidla (stierače, lapače nečistôt a 
pod.),

3. Z kontroly stavu pneumatík a tlaku v pneumatikách,

4. Z kontroly čistoty okien, svetlometov, spätných zrkadiel, 
evidenčného čísla,

5. Z kontroly úniku prevádzkových kvapalín,



Vonkajšia obhliadka



Stav pneumatík



2. Kontrola motorového 

priestoru,
Prehliadke pozostáva z :

1) Kontrola množstvo oleja v motore

2) Kontrola množstva chladiacej kvapaliny

3) Kontrola množstva brzdovej kvapaliny

4) Kontrola akumulátora

5) Kontrola množstva náplne v ostrekovači



1. Kontrola množstvo oleja v motore



2. Kontrola množstva chladiacej kvapaliny



2. Množstvo chladiacej kvapaliny



3. Kontrola množstva brzdovej kvapaliny 

medzi ryskami max. a min.



4. Kontrola stavu  

akumulátora



5. Kontrola množstva náplne v ostrekovači.



3. Kontrola funkcie 

vonkajšieho osvetlenia

Touto kontrolou zisťujeme, či všetky svetlá 

vonkajšieho osvetlenia sú plne funkčné. Pri kontrole 

brzdových svetiel musíme použiť pomocníka, 

prípadne cúvne s vozidlo ku stene garáže a v 

spätných zrkadlách posúdime ich činnosť.



Kontrola funkcie vonkajšieho osvetlenia



Kontrola funkcie vonkajšieho osvetlenia



4. Kontroly povinnej výbavy 

vozidla
1. homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

2. bezpečnostný reflexný odev 31), napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo 
pláštenka, pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla 
vodiča vozidla.

3. náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a 
rozmeru; 32) s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní 
kolesa z držiaka alebo pri vkladaní do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná 
súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých 
rozmeroch pneumatík  a rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné 
koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení 
podľa osobitného predpisu 33) nebolo určené inak; náhradné koleso musí byť v 
držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne upevnené; toto sa 
nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami 
zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou 
defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,  a  vozidlá, ktoré sú vybavené 
prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej  pneumatiky 
umožňujúcej dočasné použitie;

4. lekárnička podľa osobitného predpisu; 34) v prípade vozidiel v medzinárodnej 
premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie 
vozidla pre motorové vozidlá; ustanovenie tohto predpisu platí aj pre vozidlá 
kategórie L3e až L5e a L7e



Úkony vodiča pred 

jazdou
Predpokladom bezpečnej a sústredené jazdy je 

správna pozícia za volantom a dobrý výhľad z vozidla.

Ak sadáme do neznámeho automobilu, najskôr sa 
zoznámime s jeho základným usporiadaním a 
ovládaním.



Nastavenie sedadla

◼ Pozdĺžny posun zvyčajne pákou pod sedačkou, sklon 
operadla väčšinou otáčacou ružicou na boku sedadla. 

◼ Sedadlo posunieme tak, aby sme pohodlne dosiahli na 
pedále 

◼ Operadlo nastavíme tak, aby sme pohodlne dosiahli 
na volant 

◼ Nesprávne polohy obmedzujú možnosť správne 
ovládať volant, pedále a radenie, zhoršujú schopnosť 
vodiča vnímať správanie vozidla, zvyšujú únavu z 
riadenia 

◼ Opierku hlavy nastavíme výškovo tak, aby horná hrana 
bola najmenej vo výške temena hlavy, vzdialenosť od 
hlavy by mala byť čo najmenšia



Nastavenie vzdialenosti 

sedadla od pedálov



Nastavenie výšky sedadla





Nastavenie spätných zrkadiel

Sledovanie diania okolo nášho auta a za 

ním počas jazdy a cúvania. 

1. Vnútorné zrkadlo – vidíme pohybom očí čo 

najväčšiu časť plochy zadného okna 

2. Ľavé zrkadlo - čo najširší pohľad na 

vozovku vľavo (vedľa nás) a za nami (čo 

najďalej za seba) 

3. Pravé zrkadlo - viac sklopené, bezpečné 

videnie situácie pri predbiehaní 



1. - Vnútorné zrkadlo – vidíme pohybom očí čo najväčšiu časť 

plochy zadného okna



2. - Ľavé zrkadlo - čo najširší pohľad na vozovku 

vľavo (vedľa nás) a za nami (čo najďalej za seba)



3. - Pravé zrkadlo - viac sklopené, bezpečné videnie 

situácie pri predbiehaní 



Je to priestor, v ktorom vozidlo po našom boku už nevidíme 
vo vnútornom a vonkajšom spätnom zrkadle, ale ešte ho 
nevidíme ani pri pohľade do strany; kontrola situácie 
riešime ohliadnutím. 



Základné úkony

Spustenie motora 

1. Zasunieme kľúčik do spínacie skrinky a otočíme 
do základnej polohy, 

2. Stlačíme úplne pedál spojky, 

3. Otočením kľúčika do polohy 1 zapneme 
zapaľovanie,

4. Krátkodobým otočením kľúčika do polohy 2 
uvedieme do činnosti spúšťač motora, 

5. Po spustení motora kľúčik ihneď uvoľníme, 

6. Presvedčíme sa, že je zaradený neutrál a zvoľna 
uvoľníme pedál spojky.



Volant - základný prvok, ovládajúci smer jazdy 

automobilu

Ruky na volante - v hodinových ručičkách 
znázorňujúci tri štvrte na tri (za desať minút dve) 

Postup pri prehmatávaní 

◼ Základné držanie v polohe tri štvrte na tri 

Aby ste mohli pochopiť čo najjednoduchšie 
otáčanie volantu rozdeľme volant vodorovnou čiarou 
na dve polovice. Ruky sú v základnej polohe a 
začíname točiť. Ako náhle sa nám pravá ruka dostane 
pod pomyselnú čiaru nad pravé stehno pustíme volant 
pravou rukou a točíme nim len ľavou rukou. Keď sa 
druhá ruka dostane pod spodnú polovicu, uchopíte 
pravou rukou volant na mieste základnej polohy a 
ďalej točíte volantom.



Postup pri prehmatávaní



Rozjazd

1. Rozjazd na rovine

2. Rozjazd do svahu



Rozjazd na rovine

1. Motor beží, pedále spojky a brzdy sú zošliapnuté, 

2. Zaradíme 1. prevodový stupeň, 

3. Presvedčíme sa, či je parkovacia brzda odbrzdená, 

4. Presunieme nohu na pedál plynu a nastavíme 
rozbehové otáčky motora 1200 – 1500 ot/min , 

5. Uvoľňujeme pomaly a plynulo pedál spojky do bodu 
záberu spojky, 

6. Otáčky sa mierne znížia, automobil sa začína 
rozbiehať, prestaneme uvoľňovať spojku, 

7. Po rozjazde plynulo dokončíme uvoľnenie pedálu 
spojky 

8. Podľa potreby pridávame plyn, 



Rozjazd do svahu

1. Motor beží, pedále spojky a brzdy sú zošliapnuté, 
parkovacia brzda je zabrzdená, 

2. Zaradíme 1. prevodový stupeň, odistíme parkovaciu 
brzdu a pridržiavame ju v hornej polohe, 

3. Presunieme nohu na pedál plynu a nastavíme 
zvýšené rozbehové otáčky motora 1500 – 1800 
ot/min , 

4. Uvoľňujeme plynulo pedál spojky mierne za 
začiatok bodu záberu spojky, 

5. Zadná časť automobilu mierne klesne, prestaneme 
uvoľňovať spojku a odbrzdíme parkovaciu brzdu. 
Plynule dokončíme uvoľnenie pedálu spojky a 
zároveň pridávame plyn.



Zastavovanie a 

spomalenie rýchlosti 

jazdy.

Pri zastavovaní vozidla je potrebné, aby si 

vždy vodič skontroloval rýchlosť, z ktorej 

zastavuje.



Zastavovanie z malej rýchlosti 

(pri rýchlosti do 20 km/h) 

◼ zošliapnuť spojku, 

◼ súčasne so spojkou zošliapnuť pedál 

prevádzkovej brzdy. 

Sila tlaku na prevádzkovú brzdu musí 

zodpovedať situácii a vzdialenosti pred 

naším vozidlom.



Zastavovanie z vyššej rýchlosti 

( pri rýchlosti nad 20 km/h)
Začať spomaľovať vozidlo stláčaním pedálu 

prevádzkovej brzdy. Sila tlaku na prevádzkovú 
brzdu musí zodpovedať i situácii pred vaším 
vozidlom. 

Pred zastavením vozidla zošliapnuť aj pedál 
spojky, 

Pri zastavovaní vozidla z vyššej rýchlosti 
stláčame pedál prevádzkovej brzdy a začíname 
využívať i brzdného účinku motora, pričom 
musíme dávať pozor na včasné zošliapnutie 
pedálu spojky, aby vozidlo nezačalo trhať. 

Naopak zase príliš skoré zošliapnutie spojky sa 
prejaví akoby zrýchlením vozidla. 



Zníženie rýchlosti počas jazdy vozidla

Pri spomalení vozidla počas jazdy pritláčame 

len pedál prevádzkovej brzdy a to vždy len takou 

silou aby zodpovedala potrebe spomalenia vozidla 

na základe vývoja situácie v cestnej premávke 

prípadne našej potreby. 



Cúvanie

Dôležitá je správna poloha sedenia 

1. Pri cúvaní nikdy úplne neuvoľníme pedál spojky, 

2. Pedálom plynu pred rozjazdom nastavíme 

rozbehové otáčky a jeho polohu ďalej nemeníme, 

3. Rýchlosť jazdy dozadu regulujeme pedálom 

spojky, 

4. Volantom pohybujeme pri zatáčaní tam, kam 

chceme ísť. 



Úkony po ukončení jazdy

1. Motor beží, pedále spojky a brzdy sú zošliapnuté, 

2. Vyradíme prevodový stupeň,

3. Zaistíme automobil proti pohybu parkovacou 
brzdou,

4. Uvoľníme pedále brzdy a spojky, 

5. Vypneme elektrické spotrebiče, 

6. Vypneme motor (otočením kľúčiku do polohy 0), 



Zložitejšie jazdné 

úkony

o Odbočovanie

o Predchádzanie

o Otáčanie

o Parkovanie



Odbočovanie

1. Pred odbočovaním si včas ujasnite, ktorým smerom 
chceme pokračovať, 

2. Pozrieme sa do spätného zrkadla (vnútorného a 
vonkajšieho), 

3. Dáme znamenie o zmene smeru jazdy, 

4. Zaradíme sa čo najbližšie ku okraju našej časti vozovky,

5. Posúdime križovatku (vieme kto má prednosť, dávame 
pozor na chodcov), 

6. Znížime rýchlosť jazdy a sledujeme dianie v križovatke a 
okolo nej, 

7. Dáme prednosť v jazde (väčšinou musíme zastaviť 
vozidlo), 

8. Odbočíme (neprekračujeme z predpokladanej dráhy 
jazdy vozidla), 

9. Zrýchľujeme (pridávame plyn, radíme vyššie prevodové 
stupne),



Predchádzanie

Predchádzanie je nebezpečné a vyžaduje si správne 
vyhodnotenie situácie. 

1. Pozrieme do spätných zrkadiel (či nás už niekto 
nepredbieha), 

2. Dáme znamenie o zmene smeru jazdy vľavo, 

3. Vybočíme a súčasne zrýchľujeme, 

4. Po vybočení z pôvodného smeru jazdy vypneme smerové 
svetlá, 

5. Dodržiavame dostatočný bočný odstup od predchádzaného 
vozidla,

6. Dáme znamenie o zmene smeru jazdy vpravo, 

7. Pozrieme do spätného zrkadla, 

8. Zaradzujeme sa pred predchádzané vozidlo, 

9. Plynule pokračujeme v jazde.



Predchádzanie



Otáčanie

1. V obci - obíďte blok domov 

2. Na ceste so stredným deliacim pásom sa otočíme 
v mieste, kde je pás prerušený. 

3. Na križovatke, na ktorej nie je prevádzka riadená, 
sa môžeme otočiť podobne, ako by sme chceli 
zabočiť doľava, avšak volantom otočíme 
automobil až do protismeru. 

4. Na čerpacej stanici, ktorej areálom prejdeme a 
vyjdeme do opačného smeru. 

5. Využitím vyústenia inej komunikácie - zastavíme 
pred vyústením, zacúvame na túto komunikáciu, 
vyjdeme vpred opačným smerom. 



Otáčanie

Otočenie sa na rovnej 
komunikácii je najzložitejšie a 
najnebezpečnejšie –

1. zájdeme čo najviac k pravému 
okraju vozovky a oblúkom 
nájdeme čo najďalej k ľavému 
okraju vozovky,

2. Pozrieme sa do ľavej strany –
pravej strany – ľavej strany ,  

3. Zaradíme spiatočku a  vytočíme 
volant vpravo, zájdeme späť ku 
pravému okraju vozovky, 

4. Vytočíme volantom doľava a 
vyjdeme vpred už opačným 
smerom.



Parkovanie

1. Kolmé státie

2. Šikmé státie

3. Pozdĺžne státie

STN 73 6056 - Odstavné a parkovacie plochy 

cestných vozidiel pojednáva o veľkosti 

parkovacieho miesta ktorá je pre OA 11 m2 (2,2 m 

x 5 m)



Kolmé státie



Šikmé státie



Pozdĺžne státie



Pozdĺžne parkovanie jazdou vpred

1. Ak je medzera medzi vozidlami dvakrát dlhšia 
ako naše vozidlo 

2. Pomaly ideme pozdĺž vozidla pred medzerou 

3. Keď je polovica nášho vozidla na úrovni 
nárazníka vedľajšieho vozidlá, stočíme volant 
smerom k okraju vozovky 

4. Predtým, než predné koleso dosiahne obrubníka, 
otočíme volant na druhú stranu 

5. Pomaly ideme okolo okraja a plynule 
vyrovnávame volant do priameho smeru 



Pozdĺžne parkovanie jazdou vzad

1. Zastavíme vedľa vozidla, za ktoré budeme cúvať 
s bočným odstupom asi jeden meter 

2. Cúvame, keď sú vozidlá na rovnakej úrovni, 
stočíme volant do krajnej polohy smerom k 
okraju a ďalej cúvame

3. Keď predný okraj nášho vozidla míňa zadnú časť 
vedľajšieho vozidlá, stočíme volant do opačnej 
krajnej polohy a ďalej cúvame

4. Keď je vozidlo rovnobežne s okrajom vozovky, 
vyrovnáme volant 



Kolmé alebo šikmé parkovanie jazdou vzad

1. Zastavíme za voľnú medzerou o dve vozidlá 

ďalej s bočným odstupom asi dva metre 

2. Pomaly cúvame, až dosiahneme zadný okraj 

nášho vozidla na úroveň medzery 

3. Stočíme volant smerom k okraju vozovky a ďalej 

cúvame 

4. Keď je naše auto rovnobežne so stojacimi 

vozidlami, zrovnáme volant do priameho smeru a 

ďalej cúvame až k okraju vozovky 



Kolmé alebo šikmé parkovanie jazdou vpred

1. Nadídeme si 

2. Na úrovni medzery stočíme volant, zachádzame 

rovnobežne s vedľajšími vozidlami 

3. Udržíme si dostatočný odstup od vozidiel vedľa 

nás 



Kontrola povinnej 

výbavy

Povinnú výbavu kontrolujeme najmä vtedy 

keď s vozidlom nejazdíme sami, ale sa strieda vo 

vedení vozidla viac vodičov.



D)  Jazda s vozidlom v 

rôznych situáciách

1. Jazda v obci

2. Jazda mimo obce

3. Jazda po diaľnici

4. Bezpečný odstup

5. Brzdné vzdialenosti

6. Jazda na suchej ceste

7. Jazda s prívesom



1. Jazda v obci

Podmienky riadenia vozidiel v meste sa 
zásadne líšia od podmienok riadenia vozidiel na 
otvorených cestách. V mestách sa premávka na 
pozemných komunikáciách značne zhusťuje.



Kapacita ciest nebude postačovať počtu vozidiel čím sa 

vytvoria zápchy, narastie napätie a stres, agresivita a 

bezohľadnosť.



Pribudnú dopravné prostriedky mestskej hromadnej 

dopravy, električky, trolejbusy, autobusy.



zvýši sa počet chodcov, priechodov pre chodcov.



Križovatky budú riadené svetelnými znameniami, oprávnenými 

osobami



Stretneme sa s prekážkami v cestnej premávke, (zle odpar-

kované autá, rozkopávky) a pod.



Väčšie množstvo dopravných značiek



Pri jazde v meste  nezabudnite

Pozorne sledovať dopravné značenie. 

Pri jazde križovatkou 

o správne sa zorientovať

o počítať s obmedzenou priehľadnosťou križovatky

o sústrediť pozornosť na dopravné značenie

o pozorne prejsť križovatkou

Pozorne sledovať chodcov najmä v okolí zastávok MHD a 
priechodov pre chodcov.

Svoj úmysel dávať najavo vždy včas.

Nepozorné sledovanie značiek, vozidiel ohrozujú v hustej 
mestskej premávke bezpečnosť cestnej premávky.

Pokiaľ máte možnosť nahliadnuť do mapy mesta urobte to 
skôr než sa na cestu do neznámeho mesta vydáte.



Jazda v jazdných pruhoch



Vyhnite sa rýchlej zmene jazdného pruhu

Základom tejto chyby je rýchle a rázne riešenie 
problému bez potrebnej kontroly v spätných 
zrkadlách. Výsledkom tejto chyby je škrípanie bŕzd 
a zubov vodičov a v horšom prípade reťazová 
havária vozidiel.

Ako prechádzať - plne sa sústrediť na jazdu, 
včas voliť jazdný pruh, sledovať situáciu za sebou 
v spätných zrkadlách a manéver s vozidlom 
vykonať pri 100 % istote že Váš manéver bude 
bezpečný.



Znamenie smerovými svetlami



Včasné radenie sa do pruhov



Križovatka = vždy v strehu



2. Jazda mimo obce

Tu uplatníme voľbu primeranej rýchlosti, jazdu 

križovatkou, predchádzanie a pod.



Každý skúsený vodič si dokáže podvedome zvoliť spôsob 

jazdy podľa dopravnej situácii.



Nevnucovať iným svoj štýl jazdy

Nemárnite zbytočne svoju energiu na 
nesprávnom mieste a radšej si zapamätajte 
niekedy menej znamená viac a preto sa 
sústreďme na tieto dve pravidlá :

1. Ak sa nechceme prípadne nemôžeme 
prispôsobiť danej dopravnej situácii zvoľme si 
radšej taký čas či trasu aby sme sa jej vyhli.

2. Správne zhodnotiť časti trasy (prejazd 
križovatiek, obcí, náročnejších úsekov) a spojiť 
ich do jedného celku.

Nezabúdajte 

dobrý vodič nad svojou jazdou premýšľa !



3. Jazda po diaľnici

Jazda po diaľnici je to najpríjemnejšie čo môže 

vodiča stretnúť v cestnej sieti nie však vždy a za 

každých okolností.



Jazda po diaľnici

Vzhľadom k vysokým cestovným rýchlostiam 
na diaľniciach a relatívne plynulej cestnej 
premávke neznamená že vodiči môžu svoju 
pozornosť zoslabiť a venovať sa iným činnostiam 
ktoré nie sú v súlade so sledovaním cestnej 
premávky prípadne stlačiť pedál akcelerátora na 
podlahu.

Každý vodič si musí uvedomiť že vysoká 
cestovná rýchlosť na diaľnici bude mať aj 
tragickejšie následky pri prípadnej dopravnej 
nehode. 



Jazda po diaľnici



Nebezpečie na diaľnici hrozí zo zadu



Vjazd na diaľnicu



Výjazd z diaľnice



4. Bezpečná 

vzdialenosť

Bezpečná vzdialenosť je vzdialenosť medzi 

dvomi za sebou idúcimi vozidlami v rovnakom 

jazdnom pruhu, ktorá je potrebná na vykonanie 

bezpečného manévru druhého z vozidiel.



Bezpečná vzdialenosť



Bezpečný odstup



5. Brzdné vzdialenosti

Bezpečná vzdialenosť je vzdialenosť medzi 

dvomi za sebou idúcimi vozidlami v rovnakom 

jazdnom pruhu, ktorá je potrebná na vykonanie 

bezpečného manévru druhého z vozidiel.



Brzdná dráha



6. Míňanie, vyhýbanie

Vždy sa jedná o úkony pri ktorých bez ich 

bezpečného zvládnutia sa neobídeme, nakoľko na 

ceste nie sme sami a ostatný účastníci cestnej 

premávky idú vždy inde než my.



Vyhýbanie

Nezabudnite bude záležať len a len na Vás, či 
správne zvolíte rýchlosť jazdy Vášho vozidla, či sa 
ocitnete na najužšom mieste s protiidúcim 
vozidlom, či spomalíte, či bude situácia priaznivá 
tomu aby ste zvýšili rýchlosť jazdy a kritický úsek 
prešli skôr než dôjde ku stretnutiu v najužšom 
mieste. 



7. Jazda na suchej 

ceste



8. Jazda do svahu

Do svahu jazdí väčšina vodičov bezpečne, 
preto, že im to výkon motora obvykle nedovolí.



Bezpečne do svahu

◼ Každý vodič do stúpania jazdí bezpečnejšie 

vzhľadom k tomu že im obvykle otáčky 

motora nedovolia jazdu vysokou rýchlosťou. 

◼ Rozbiehanie vozidla do svahu uskutočníme 

vždy z parkovacej brzdy s vyššími otáčkami 

motora než na rovine.



Ako do svahu

◼ Pri jazde do svahu radíme včas nižší prevodový 
stupeň a nenecháme aby motor klepal, prípadne 
trhalo celým vozidlom. 

◼ Oneskorené preradenie prevodové stupňa môže 
mať za následok zastavenie vozidla a zhasnutie 
motora. 

◼ Zvláštnu pozornosť venujeme  prechádzaniu 
vrcholu kopca. Na týchto miestach zásadne 
nepredchádzame iné vozidlá ale držíme sa pravej 
strany.



9. Jazda zo svahu.

Nezabudnite že pri prelome stúpania sa naša 

jazda mení! Aj automobil a malým výkonom pri jazde 

zo svahu začína výrazne akcelerovať, a naraz máme na 

dosah rýchlosti, o ktorých si môže majiteľ staršieho 

automobilu na rovine či v stúpaní len snívať.



Jazda zo svahu.

◼ Patrí k náročnejším spôsobom jazdy s 

motorovým vozidlom. Preto dobrý vodiči idú 

dole svahom opatrnejšie. 

◼ Pri dlhých zjazdoch, neprehľadných alebo 

klzkých svahoch platí zásada, schádzame s 

takým prevodovým stupňom s akým sme na 

stúpanie vychádzali. 



Jazda zo svahu.



Snaha o dosiahnutie maximálnej rýchlosti ?

Každý skúsený vodič Vám povie že „z kopca 

ísť rýchle dokáže každý somár! “

Zdá sa Vám toto konštatovanie tvrdé bohužiaľ 

ale pravdivé. Pretože jazdné vlastnosti automobilu 

sa nezlepšujú rastúcou rýchlosťou jazdy.



Takto to končí



Zatáčka na konci rýchleho zjazdu alebo nečakaná 

prekážka

Vodič sa ocitá v situácii, pri ktorej nemá skúsenosti s 

jej zvládnutím :

◼ Brzdy strácajú účinnosť, na akú je zvyknutý z 

roviny

◼ Riadenie je nepríjemne ľahké a nepresné

◼ Výrazne narástla odstredivá sila

◼ Vodič má na spracovanie informácií a reakciu 

kratší čas 



Ako jazdiť zo svahu

◼ Nevypínať motor šetríte na nesprávnom mieste 
pretože na činnosti motora je závislá činnosť 
posilňovača bŕzd a riadenia vozidla

◼ Nevyraďujte prevodový stupeň do neutrálu 
nakoľko dlhodobým zaťažením sa brzdy 
zahrievajú a tým ich účinok slabne, preto 
využívajte brzdenie motorom tak, že svah budeme 
schádzať s takým prevodovým stupňom na akom 
sme išli do svahu.



10. Jazda za sťažených 

podmienok
I keď na cestách je dostatok nepríjemností o ktoré sa 

starajú nedisciplinovaný vodiči, o ďalšie sa nám postará 
príroda.

1. Jazda v noci.

2. Jazda v daždi.

3. Jazda na snehu.

4. Jazda cez záveje.

5. Jazda na poľadovici.

6. Jazda v hmle.

7. Jazda s prívesom.



1. Jazda v noci

V noci, je videnie vodiča obmedzené. Vodiči 

strácajú výhodu vnemu farieb a kontrastu, ktorý je k 

dispozícii počas dňa, hĺbka vnímania, odhad 

vzdialeností a periférne videnie sa tiež zmenší.



Rovnaký úsek cesty – cez deň



Rovnaký úsek cesty – v noci



Jazda v noci



Jazda v noci



Ako pôsobí jazda v noci

Jazda v noci alebo za zníženej viditeľnosti kladie na 
vodiča vyššie nároky ako jazda vo dne. Pri jazde v noci 
vodič nevníma všetky podrobnosti v jazdnej dráhe 
vozidla. Preto najmä u začiatočníkov je jazda v noci 
s vozidlom značne neistá. 

V noci sa mení nielen intenzita osvetlenia ale 
i relatívna viditeľnosť osvetlených predmetov v jazdnej 
dráhe vozidla. Vodič má neraz pocit že sa mení farba 
predmetov, vozovky ale i terénu.

Môžeme povedať že pri jazde v noci :

1. rozlišovacia schopnosť je nižšia, 

2. je veľká citlivosť zraku na oslnenie, 

3. horší odhad vzdialenosti a rýchlostí ako cez deň. 



1. - rozlišovacia schopnosť,

Veľké množstvo dopravných nehôd vzniká pri 

prechode dňa do noci. Preto si pamätajme že 

vozidlá ktoré nemajú pastelové farby by mali mať 

svetlá rozsvietené skôr a to nie preto aby videli ale 

aby boli videný pretože tmavé farby vozidiel budú 

splývať s tmavým okolím.



viditeľnosť farieb v noci



3. - horší odhad vzdialenosti a rýchlostí ako cez deň. 

Napríklad je to rýchlosť pohybu vlastného 

automobilu. V noci sa zdá že je nižšia ako cez deň. 

Čím viac rastie rýchlosť vášho vozidla, tým viac sa 

zdá rýchlosť protiidúcich vozidiel nižšia. 

Čím sú rozmery protiidúceho vozidla väčšie, 

tým sa zdá jeho rýchlosť vyššia. 

Ku všetkým týmto nepresnostiam treba prirátať 

taktiež zvýšenú možnosť únavy, lebo každý človek 

je v noci náchylný ku spánku.



Osvetlenie vozidla



2. Jazda v daždi

Podobne ako jazda v noci alebo za hmly aj 
jazda v daždi skrýva v sebe veľa nebezpečných 
situácií pre vodičov ale aj pre ostatných účastníkov 
cestnej premávky. 



Nebezpečenstvo v daždi



Jazda v daždi

Dážď ma na svedomí stovky dopravných nehôd, 
ktorým sa dá predísť dodržiavaním jednoduchých 
zásad. Keď je vozovka mokrá, tenký film vody na 
jej povrchu zapríčiňuje stratu trakcie pneumatík. 
Netreba zabúdať ani na skutočnosť, že dážď 
znižuje vnímavosť vodiča – zlá viditeľnosť počas 
dažďa, znížená účinnosť svetiel. Pre väčšinu 
vodičov je prirodzené, že v nepriaznivom počasí 
jazdia pomalšie. Opatrnosti však nikdy nie je dosť 
a preto si pozorne prečítajte, ako a čo robiť za 
nepriaznivého počasia. Nezabúdajte, že o vozovku 
sa delíte aj s inými vodičmi a každý z nás si želá 
doraziť bezpečne do cieľa cesty.



Jazda v daždi



Ako to je na začiatku dažďa

Buďte veľmi opatrný najmä po dlhšom období 

sucha. Počas dlhšie trvajúceho sucha sa na cestách 

nazhromaždí vrstvička prachu, motorového oleja a 

ostatných mazív. No a s prvými kvapkami dažďa 

sa tieto látky dokopy zmiešajú čím sa povrch cesty 

sa stáva veľmi šmykľavý. Pokračujúci dážď tieto 

nečistoty po určitom čase síce zmyje, no najhoršie 

bývajú prvé minúty dažďa.



Predchádzanie v daždi



Čo s jazdou v nepriaznivom počasí

V prípade daždivého počasia samozrejme rátajte s 

dlhšou dobou na cestovanie. V nepriaznivom 

počasí by ste mali jazdiť pomalšie ako za 

optimálnych poveternostných podmienok. Stále 

majte na pamäti, že pomalšie nebudete jazdiť iba 

vy, ale aj ostatný účastníci cestnej premávky. Preto 

sa na cestu vydajte skôr, aby ste sa vyhli zbytočne 

rýchlej jazde, ktorou neohrozujete len seba, ale aj 

iných účastníkov cestnej premávky.



Brzdenie v daždi

Brzdite skôr a s menšou silou, ako by ste to robili 
za suchého počasia. Skoršie a jemnejšie brzdenie 
zväčšuje brzdnú dráhu medzi vami a autom pred 
vami a taktiež dávate včas na vedomie vodičovi za 
vami, že spomaľujete. Nezabúdajte ani na 
signalizáciu smeru, aby ostatní vodiči vedeli o 
vašich úmysloch. Zatáčkami prechádzajte 
pomalšie a nie takou rýchlosťou ako za sucha.



Obchádzanie v daždi

Keď vidíte na ceste pred vami obrovskú mláku, 

obíďte ju alebo zvoľte náhradnú cestu. Takáto 

vodná prekážka môže skrývať obrovskú jamu, 

ktorá vám môže vážne poškodiť nápravu auta. Ak 

ste si istý, že tam žiadna jama nie je, aj tak takúto 

vodnú prekážku obíďte, pretože špliechajúca voda 

do motorovej časti môže poškodiť vnútorné 

elektrické systémy. Potom, ako prejdete cez mláku, 

jemne klepnite na brzdový pedál, čím vysušíte 

vodu z bŕzd.



Pozor chodci

Pozor na chodcov. Obyčajne pozorný chodec sa sa 

počas dažďa stáva nepozorným, veď musí v daždi 

a vetre bojovať s dáždnikom. Navyše kvapky 

dažďa klopkajú na dáždnik, cestu a pod., takže 

chodec môže zle odhadnúť vzdialenosť 

prichádzajúceho vozidla a vkročí priamo pod 

kolesá vášho vozidla.



Dbajte na bezpečnú vzdialenosť

Dbajte na väčšiu vzdialenosť medzi autobusom, 

kamiónom a vaším vozidlom. Extra veľké 

pneumatiky veľkých automobilov rozprašujú 

množstvo vody za sebou, čo bude určite 

nepríjemne vplývať na výhľad z vášho automobilu. 

Snažte sa vyhnúť predchádzaniu, no ak už musíte 

autobus alebo kamión predísť, urobte to rýchlo a 

hlavne bezpečne.



Odhmlite si okná.

Dážď zapríčiňuje rýchle zahmlievanie skiel. 

Zapnite si odhmlievače skiel a ak máte v aute 

klimatizáciu zapnite ju.



Aquaplaning

Ak sa vaše auto dostane do aquaplaningu, prudko 
nebrzdite a netočne volantom, lebo ho môžete 
vozidlo priviesť do šmyku. Dajte nohu z plynu a 
pokračujte v priamej jazde až pokiaľ sa kolesá 
dostanú znovu nechytia. Ak už musíte brzdiť, 
robte tak prerušovane (ak máte ABS, zatlačte len 
brzdový pedál). 

Nepoužívajte tempomat. Ak dostanete 
aquaplaning, pri použití tempomatu je viac ako 
pravdepodobné, že vaše auto zrýchli. Tempomat 
znižuje vodičovu ostražitosť a tým, že nemá nohy 
na pedáloch, sa zvyšuje jeho reakčný čas v 
kritických situáciách.



Kde hrozí aquaplaning



3. Jazda na snehu

Jazda v čerstvo napadnutom snehu môže byť 

plynulá, pokiaľ ho na vozovke nie je silná vrstva. 

Dokonca môžeme povedať že pre niekoho bez 

skúseností jazda bude doslova urputný boj o udržanie 

sa na ceste, pre iného, znalého veci to môže byť 

veľmi príjemná jazda.



Jazda v zime

Prvou vecou čo musí každý vodič urobiť je prispôsobiť 
rýchlosť. Takže – dajte nohu z plynu. Kto počas sneženia či 
namrznutých ciest zvolí rýchlu jazdu, často presne tak rýchlo 
sa ocitne mimo cesty. 

Ak budeme považovať za 100% suchú cestu v lete z 
hľadiska priľnavosti pneumatík, tak  si uvedomme, že zimná 
cesta pokrytá snehom a ľadom bude len 30% letnej cesty.  
Preto by ste tomuto mali prispôsobiť aj štýl našej jazdy.

Ďalšou vecou ktorej by ste sa mali v zime držať je 
dodržiavanie bezpečných odstupov. To čo stačilo v lete je teraz 
málo!

Ďalšie zimné pravidlo vraví o brzdení výhradne pred 
zákrutou. Kto dobrzďuje v zákrute, vystavuje sa vysokému 
riziku šmyku. Prechod zákrutou s nižšou rýchlosťou v tomto 
prípade určite nie je znakom zbabelosti, ale zodpovednosti 
voči sebe aj ostatným.



Idylka ?



Idylka ?



Koľaje na ceste

S vyjazdenými koľajami sa stretneme hlavne 

oblastiach s väčšou snehovou pokrývkou. Jazda v 

týchto koľajach môže v určitých prípadoch 

zabrániť šmyku vozidla ale môže sa skončiť i 

dopravnou nehodou pokiaľ budeme predchádzať, 

obchádzať alebo sa vyhýbať vozidlu a budeme sa 

snažiť z tejto koľaje dostať von.

V takýchto prípadoch vždy znížime prevodový 

stupeň a so zvýšenou opatrnosťou vychádzame 

z koľaje čo platí i o návrate do nej. 



4. Jazda cez záveje

V otvorených úsekoch cesty sa budú tvoriť 
záveje vplyvom vetra. K ich bezpečnému 
prekonávaniu bude vždy potreba určitých skúseností. 

A hlavne nezabudnite:

◼ prezuť na zimné pneumatiky, 

◼ zľaviť z rýchlosti jazdy do času až sa prispôsobíte 
novým podmienkam,



Prejazd závejom

Pri jazde s nákladným autom sa môžu menšie 

záveje prekonávať zotrvačnosťou vozidla. Je však 

potrebné vedieť že závej v sebe neskrýva iné 

nebezpečenstvá, ktoré by mohli poškodiť dôležité 

skupiny podvozku vozidla. 

Pre prejazd závejom je nutné dodržať zásadu, 

pri poklesu rýchlosti jazdy vplyvom veľkého odporu 

snehu majú klesať i otáčky motora v inom prípade 

hrozí preklzávanie kolies a ich zaborenie do snehu. 



Zapadli ste

Pokiaľ vozidlo uviazne, snažíme sa opatrne 

vycúvať po stope ktorou sme vošli do záveja 

alebo lopatou sneh odhádzať. 

Jazda v snehu kladie vozidlu väčší odpor než 

jazda na suchej vozovke a motor sa viacej 

zahrieva. Čo je dôvod na častejšiu kontrolu 

teploty motora. 



5. Jazda na poľadovici

Jazda na poľadovici hlavne pri teplotách okolo 
00 C je najnebezpečnejšou jazdou s vozidlom. 



Poľadovica

Pri  poľadovici nemusí byť pomalá jazda dosť pomalou. 
Nezabúdame dodržiavať väčší bezpečný odstup od vozidiel. 
Chybu môže urobiť iný vodič a preto dostatočný odstup nám 
môže zabezpečiť priestor na manévrovanie.

Nezabúdame že v zimnom období pri teplotách okolo 
00C budeme predpokladať námrazu 

◼ na mostoch, 

◼ na nadjazdoch 

◼ na okrajoch lesa

Každá násilná či prudká zmena rýchlosti a 
smeru jazdy je nebezpečná nakoľko môže 
vyvolať šmyk automobilu!



Nezabúdajte že pri  poľadovici nemusí 

byť pomalá jazda dosť pomalou. 



6.  Jazda v hmle

Základným predpokladom bezpečnej jazde v hmle 

je dobre osvetlené vozidlo spredu i zozadu, pretože platí

"Vidieť a byť videný". Jazdite primeranou rýchlosťou, s 

vysokou dávkou obozretnosti a tolerancie, nakoľko 

musíte byť schopný bezpečne zastaviť vozidlo v prípade 

nepredvídanej situácie.



Čo je zložená hmla?

Hmla je zložená z malých vodných kvapôčok 

rozptýlených vo vzduchu. Hmla je tým hustejšia, 

čím viac obsahuje vodných kvapiek. Pre väčšinu 

ľudí, vrátane motoristov, je hmla keď viditeľnosť 

klesá pod 200 metrov. 

Pri jazde v hmle často nastávajú situácie, keď 

vodič nevidí dostatočne dobre ani pred kapotu 

svojho vozidla. Značne náročná pre vodičov bude i 

jazda počas hmly a za tmy.



Hmla



Vozidlá pohybujúce sa v hmle



Viditeľnosť 50 m



Viditeľnosť zhruba 30 m



7. Jazda s prívesom



E) Jazda s prípojným 

vozidlom
Ťažné vozidlo aj príves musia zodpovedať 

príslušným technickým predpisom. Pri jazde s 

prívesom sa na nás vzťahujú predpisy pre jazdné 

súpravy. Jazdné vlastnosti automobilu s prívesom sa 

značne líšia od samotného automobilu.



Jazda s prívesom



Pripojenie prívesu

Oje prívesu zapojíme do spojovacieho zariadenia, 
skontrolujeme poistku. 

Poistné spojovacie zariadenie (lanko) pripojíme k 
ťažnému vozidlu tak, aby pri prerušení hlavného 
spojenia nespadli oje prívesu na vozovku. Pripojíme 
elektrickú inštaláciu prívesu k ťažnému vozidlu a 
skontrolujeme osvetlenie prívesu. Podľa potreby 
prekontrolujeme tlak vzduchu v pneumatikách 
prívesu. Skontrolujeme, aký máme výhľad z vozidla 
spätnými zrkadlami (musíme vidieť za príves). 



Pripojenie prívesu



Kontrola správnosti pripojenia prívesu



Pamätajte

Jazda s prívesom je jazda so súpravou a 

preto každý vodič musí brať do úvahy 

rozmery súpravy – hmotnosť, dĺžka a šírka. 

Hmotnosť súpravy - zhoršuje schopnosť 

akcelerácie, predlžuje brzdnú dráhu.

Dĺžka a šírka súpravy – nadchádzanie v 

zátáčkách, a jazda v jazdnom pruhu.

Rýchlosť jazdy s prívesom znižujeme pre 

zvýšenie stability súpravy. 



Vlečenie na lane.

Nezabúdajte, že pred vlečením sa obidvaja vodiči musia 
dohodnúť o spôsobe dorozumievania počas jazdy. 

Pokyny musia byť čo najjednoduchšie a majú mať 
jednoznačný význam. Komunikovať sa musí vždy dohodnúť 
pre oba smery aby si informácie mohli dávať vodiči navzájom. 

Vodič vlečného vozidla sleduje pokyny druhého vodiča v 
zrkadle.



Vlečenie na lane

1. Lano musí byť pri vlečení napnuté,

2. Vodič vlečného automobilu pri rozbiehaní a pri 

radení citlivo pracuje so spojkou, 

3. Vlečený automobil musí mať zapnuté 

zapaľovanie,



Vlečenie vozidla

1. Zistíme, kde sú vlečné oká,

2. Ak je lano na konci opatrené slučkami, 

prevlečieme ich okami, časť lana pretiahneme 

slučkou a zaistíme kolíkom, 

3. Ak má lano na konci jednu slučku, pretiahneme 

voľný koniec lana vlečným okom a potom slučkou, 

4. Vozidlo určené na vlečenie musí mať vždy funkčné 

brzdy a riadenie. 



Vlečenie na lane.



Vlečenie na tyči.

Vlečenie na tyči je možné, ak sú obidve vozidlá 

pre tento spôsob vybavené potrebným zariadením, 

prípadne úchytom. Ak má vlečené vozidlo funkčné 

brzdy, je vhodné ich behom vlečenia využívať.



Vlečenie na tyči



G. Predpisy týkajúce sa 

používania vozidla vo vzťahu k 

životnému prostredia, obmedzeniu 

emisiu škodlivín primeranú 

spotrebu paliva.

Ekonomický a životnému prostrediu ohľaduplný 
spôsob jazdy, pri ktorej spotrebujete menej pohonných 
hmôt a tým do vzduchu unikne aj menej škodlivých emisií. 
Týmto spôsobom šoférovania môžeme znížiť spotreba 
paliva až o 10%. 



Základné pravidlá ekonomickej jazdy

1. Pred jazdou si premyslieť najkratšiu a najefektívnejšiu trasu. Cestu si 
plánujte tak, aby nás nezastihla dopravná špička. 

2. Kontrolujte tlak v pneumatikách
o 25% nižší tlak zvyšuje valivý odpor o 10% a spotrebu paliva o 2%.

3. Radiť čo najskôr - radíme medzi 2000 až 2500 otáčkami.

4. Udržiavajte konštantnú rýchlosť - Použite podľa možnosti najvyšší 
prevodový stupeň s nízkymi otáčkami motora

5. Predvídajte dopravnú situáciu - Pozerajte sa pred seba a do strán aby ste 
mohli predvídať vývoj premávky

6. Jemne spomaliť
Ak máte spomaliť alebo zastaviť, spomaliť hladko uvoľnením akcelerátora v 
čase, takže auto v zariadení

7. Cestujte naľahko - neprevážajte v aute zbytočné a nepotrebné veci. 
Náklad na strešnom nosiči môže znížiť efektivitu pohonných hmôt až 
o 5%.



Zopár tipov

Na zníženie svojich výdavkov na prevádzku vozidla so 
zámerom najefektívnejšieho využitia pohonných hmôt :

1. Kontrolovať tlak v pneumatikách - pravidelne.  

2. O ¼ nižší tlak v pneumatikách zvyšuje odpor pneumatík až o 
10%, a tým stúpa spotreba až o 2%  a zároveň dochádza k 
väčšiemu opotrebovaniu pneumatík.

3. Vyhnime sa prudkým rozbehom či zastaveniam - stoja nás 
viac peňazí. Jemné a postupné zrýchľovanie a 
spomaľovanie si vyžaduje nižšiu spotrebu paliva a je tiež 
bezpečnejšie. Niekoľko sekúnd vysoko otáčkovej jazdy 
spotrebuje toľko paliva ako niekoľko minút miernejšej jazdy.

4. Pomalšia plynulá jazda bez zbytočného zastavovania 
spotrebuje menej paliva. Rozbehnutie stojaceho vozidla 
spotrebuje až o 20% viac paliva ako rozbehnutie vozidla, ktoré 
sa pohybuje rýchlosťou 8 km/h.



5. Pozorujme dopravnú situáciu ďaleko pred nami 
a prispôsobme rýchlosť jazdy semaforom. Ak vidíme, že 
svieti červená, nepridávajme plyn, ale vyraďme na neutrál, 
prípadne mierne brzdime, aby sme ostali v pohybe, kým 
naskočí zelená a budeme môcť opäť zrýchliť. 

6. Klimatizácia môže znížiť efektivitu jazdy až o 20%. Pri 
rýchlostiach do 70 km/h dajme prednosť otvoreným 
oknám. Pri vyšších rýchlostiach  sa oplatí spustiť 
klimatizáciu. 

7. Radme rýchlosti hneď ako je to vhodné, aby sme predišli 
jazde na vysoké otáčky. Pri vysokootáčkovej jazde je motor 
zbytočne namáhaný aspotreba výrazne stúpa.

8. Nenechávajme auto dlho stáť s naštartovaným motorom -
ušetríme tak pohonné látky a neznečistíme zbytočne 
vzduch. Za hodinu státia s naštartovaným motorom 
spotrebujeme viac ako 1,5 litra paliva. 



§ 17

Technická 

nespôsobilosť vozidla



§17 ods.1

Technickou nespôsobilosťou  je každý 

prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne 

ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla alebo 

môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti 

cestnej premávky, životného prostredia, 

verejného zdravia, prípadne zdrojom 

znečistenia alebo poškodenia pozemnej 

komunikácie".



§17 ods.2

Vozidlo sa považuje za technicky 

nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak :



§17 ods.2 písm.a)

nespĺňa technické požiadavky ustanovené 
touto vyhláškou



účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo 

účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší 

ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese 

tej istej nápravy, 

§17 ods.2 písm. b)



stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha 

neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy, 

§17 ods.2 písm. c)



výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku 

vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú 

správne, 

§17 ods.2 písm. d)



zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z 

pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká 

vzduch, 

§17 ods.2 písm. e)



časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo 

poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,

§17 ods.2 písm. f)



§17 ods.2 písm. g)

účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje 

ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, 

že brzda neplní svoju funkciu,



§17 ods.2 písm.h)

nájazdová alebo samočinná brzda prípojného 

vozidla nefunguje,



§17 ods.2 písm. i)

vôľa riadenia je väčšia, než je prípustné 

alebo je niektorá zo súčastí riadenia 

poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho 

nespoľahlivú činnosť,



§17 ods.2 písm. j)

náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované 

alebo vážne poškodené,



§17 ods.2 písm.k)

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo 

znemožnený,



§ 17 ods.2 písm. l)

Poškodené alebo prasknuté čelné sklo v stieranej ploche 

veľkosťou väčšou ako 20 mm



§17 ods.2 písm.m)

Koleso nie je dostatočne pripevnené



§17 ods.2 písm.n)

je zjavne vážne poškodené pruženie,



§17 ods.2 písm.o)

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z 

vozidla,



§17 ods.2 písm.p)

sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich 

výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,



niektoré svetelné zariadenie dôležité pre 

bezpečnosť premávky na pozemných 

komunikáciách chýba alebo je nesprávne 

umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa 

ustanovené podmienky, takže hrozí 

bezprostredné nebezpečenstvo,

§17 ods.2 písm.q)



§ 17 ods.2 písm.r)

je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo 

karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, 

alebo zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná 

technická jednotka,



§ 17 ods.2 písm.s)
niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové 
plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu 
alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,



vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo 

deformácie ovládacích, regulačných a 

rozvádzacích prvkov plynového zariadenia 

alebo tlakovej nádoby bezprostredne ohrozujú 

bezpečnosť premávky na pozemných 

komunikáciách,

§17 ods.2 písm.t)



§17 ods.2 písm.u)

niektorá časť systému, komponentu alebo 

samostatnej technickej jednotky vozidla je 

chybná, poškodená alebo upravená, 

prípadne úplne chýba, čo bezprostredne 

ohrozuje bezpečnosť premávky na 

pozemných komunikáciách, bezpečnosť 

osôb alebo majetku, životné prostredie alebo 

poškodzuje pozemnú komunikáciu,



§17 ods.2 písm.v)

je systémom palubnej diagnostiky OBD 

indikovaná porucha emisných komponentov, 



§17 ods.2 písm.w)
Vozidlo, ktoré má byť 

povinne vybavené 

zariadením 

obmedzujúcim 

rýchlosť, nemá 

zariadenie 

obmedzujúce rýchlosť 

alebo zariadenie 

obmedzujúce rýchlosť 

je nefunkčné



§17 ods.2 písm.x)

Plynové zariadenie nespĺňa ustanovené 

technické požiadavky alebo má poruchu 

uvedenú v §12



§17 ods.2 písm.y)

Je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn



§17 ods.2 písm.z)

Je prekročená povolená lehota používania nádrže na 

plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická 

skúška tlakovej nádoby na plyn,38)



§17 ods.2 písm.aa)

§17 ods.2 písm. aa) - Vozidlo, ktoré na splnenie limitných 
hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa 
dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AD 
BLUE) , je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla



H) Povinná výbava

Vyhláška 464/2009 Z. z.

Ministerstva dopravy, pôšt a 
telekomunikácií Slovenskej republiky

z 3. novembra 2009 

Účinnosť od : 20.11.2009



§ 16

Podrobnosti o povinnej 

výbave vozidla



§16 ods. 1 

Povinnou výbavou motorového vozidla 

kategórie M,N,T,C a Ps sú : 



§16 ods. 1 písm. a) - homologizovaný prenosný 

výstražný trojuholník



§16 ods. 1 písm. b) - bezpečnostný reflexný odev 31), napríklad 

vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka, pričom 

bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča 

vozidla.

31) Napríklad STN EN 471 + A1 Výstražné odevy s vysokou viditeľnosťou 

na profesionálne použitie. Skúšobné metódy a požiadavky (konsolidovaný text).



§16 ods.1 písm.c)časť 1

náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou 

predpísaného druhu a rozmeru; 32) s takým upevnením 

držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z 

držiaka alebo pri vkladaní do držiaka nepresiahne 490 N; 

jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže 

mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík  a rovnakom 

vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa 

nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri 

schválení podľa osobitného predpisu 33) nebolo určené inak; 

náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v 

cestnej premávke riadne upevnené; 

32) §3 ods. 3 a §4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.195/2006 Z.z. o 

technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných 

vozidiel a na ich montáž.

33) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.195/2006 Z.z. 



§16 ods.1 písm.c) časť 2

spolu s náhradným kolesom a diskom a s náhradnou 
pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na 
matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s 
nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac 
zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa 
hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej 
prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní 
tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie 
zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre 
vozidlá kategórie M a N.



§16 ods.1 písm. c)



§16 ods. 1 písm. d)

lekárnička podľa osobitného predpisu; 34) v prípade 

vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička musí 

zodpovedať normám platným v štáte evidencie 

vozidla pre motorové vozidlá; ustanovenie tohto 

predpisu platí aj pre vozidlá kategórie L3e až L5e a 

L7e

34) Vyhláška ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.143/2009 Z.z. 

ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu. 



§16 ods. 1 písm. d) - lekárnička podľa osobitného predpisu; 
34) v prípade vozidiel v medzinárodnej premávke lekárnička 

musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla 

pre motorové vozidlá; ustanovenie tohto predpisu platí aj pre 

vozidlá kategórie L3e  až L5e  a L7e
34) Vyhláška ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č.143/2009 

Z.z. ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú 

dopravu.



§16 ods. 2

Povinná výbava podľa ods. 1 

písm. c) sa nevzťahuje na :



§16 ods.2 písm.a)

vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá 

pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej 

dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v 

ktorejkoľvek z pneumatík, 



§16 ods.2 písm. a) – konštrukcia pneumatiky „Run – Flat“



§16 ods.2 písm. b)

vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu 

opravu poškodenej  pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie;



Uloženie náhradného kolesa v batožinovom priestore



Uloženie náhradného kolesa v batožinovom priestore

Uloženie náhradného kolesa v batožinovom priestore


