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III. Technické požadavky na zvláštní vozidla kategorie SP (pracovní stroje přípojné) 
 

Posuzováno 
 

Zjištěno Hodnocení 

1. Souhrnné technické požadavky 

1.1 Zvláštní vozidla kategorie SP jsou pracovní stroje přípojné 
bez vlastního zdroje pohonu, konstrukčně a svým 
vybavením určená pouze pro vykonávání určitých 
pracovních činností. Zpravidla nejsou určena pro přepravní 
činnost. Připojují se k tažnému motorovému vozidlu. 
Nejvyšší konstrukční rychlost pracovních strojů přípojných 
určených k zapojení do soupravy s vozidly kategorie T (dále 
jen „stroje“) nesmí převyšovat 30 km.h

-1
 nebo 40 km.h

-1
, v 

případě, že brzdové zařízení těchto strojů plní požadavky 
stanovené pro vozidla kategorie OT. 

 
Návěs je pracovní stroj přípojný - 
traktorový s nejvyšší konstrukční rychlostí 
40 km.h

-1
. 

Vyhovuje 

1.2 Kategorie vozidel SP se člení podle přílohy k zákonu č. 
56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, na 

 - SP1 pracovní stroj přípojný s největší technicky přípustnou 
hmotností nepřevyšující 3000 kg, 

 - SP2 pracovní stroj přípojný s technicky přípustnou 
hmotností převyšující 3000 kg, avšak nepřevyšující 
6000 kg, 

 - SP3 pracovní stroj s technicky přípustnou hmotností 
převyšující 6000 kg. 

Návěs (největší technicky přípustná 
hmotnost 23 000 kg) je vozidlo kategorie 
SPT3.  

Vyhovuje 

1.3 Technické požadavky na konstrukci zvláštních vozidel 
kategorie SP jsou uvedeny v příloze č. 4 k vyhlášce č. 
341/2002 Sb. 

 Zvláštní vozidla kategorie SP musí dále splňovat ustanovení 
vyhlášky č. 341/2002 Sb. týkající se: 

- rozměrů vozidel, 
- vyznačení obrysů vozidel, 
- hmotnosti vozidel, 
- spojitelnost vozidel do jízdních souprav, 
- kol a pneumatik, 
- zvláštních výstražných světelných zařízení, 
- značení některých údajů na vozidle, 
- výrobního (továrního) štítku, výrobního čísla. 

 Vyhovuje 

1.4 Podmínkou schválení způsobilosti typu vyráběného v malé 
sérii nebo jednotlivě vyrobeného zvláštního vozidla je 
splnění technických požadavků uvedených v příloze č. 8 
k vyhlášce č. 341/2002 Sb. 

 Neposuzová-
no 

1.5 Vozidlo i výbava vozidla musí svým provedením odpovídat 
provedení, ve kterém bylo schváleno, jestliže nebylo touto 
nebo předcházejícími právními úpravami stanoveno jinak. 

 Vyhovuje 

1.6 Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve 
schválené přepravní poloze. Za takový stroj nesmí být 
na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla. 
Stroj může být zapojen pouze za tažné vozidlo, nikoliv za 
přípojné vozidlo. 

 Vyhovuje 
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Posuzováno 
 

Zjištěno Hodnocení 

1.7 Požadavky na brzdové zařízení vozidel kategorie OT. 
 Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené 

technickým předpisem „dokument EHK - 
TRANS/SC1/WP29/R.274“, s výjimkou hodnot účinku 
brzdění při zkoušce typu 0. 

 Hodnoty účinků provozního brzdění při zkoušce typu 0 
 Max. konstrukční rychlost (vmax) [km.h

-1
]: 40 

                                                      v
2
 

 Brzdná dráha (s) [m]:   0,15.v + -------- = 19,79 
                                                             116 
 Jmenovitá brzdná dráha (sj) [m]: 19,79 
 kde je 

vmax = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h
-1

] 
v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce 

[km.h
-1

] 
s = brzdná  dráha [m] (při zkoušce se změří přesně 

skutečná počáteční rychlost a jejím dosazením do 
uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné 
dráhy pro každý konkrétní případ) 

sj = jmenovitá brzdná dráha [m] (platí jen pro hodnotu vmax) 

Vzhledem k nejvyšší konstrukční rychlost 
40 km.h

-1
 musí brzdové zařízení splňovat 

požadavky stanovené pro vozidla 
kategorie OT. 
Vozidlo je vybavené nápravami BPW 
BERGISCHE ACHSEN KG s 
automatickou regulací brzdné síly 
v závislosti na hmotnosti náplně cisterny. 
Zadní náprava návěsu je automaticky 
řiditelná. 
 
Technický protokol o posouzení brzdových 
zařízení vozidla (viz technická 
dokumentace příloha č. 2). 
Prohlášení výrobce o shodě (viz technická 
dokumentace příloha č. 6). 

Vyhovuje 

1.7.1 Vozidla kategorie OT4 musí být vybavena vzduchovou 
dvouhadicovou brzdovou soustavou. (OT4 - přípojná vozidla 
traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 
6000 kg.) 

Návěs (největší technicky přípustná 
hmotnost 23 000 kg) je vozidlo kategorie 
OT4, které je vybavené vzduchovou 
dvouhadicovou brzdovou soustavou. 

Vyhovuje 

1.7.2 U vozidel se vzduchovou dvouhadicovou brzdovou 
soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie 
splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK 
č. 13 přílohami 6 a 7 a směrnicí 71/320/EHS přílohami III, 
IV. 

Technický protokol o posouzení brzdových 
zařízení vozidla (viz technická 
dokumentace příloha č. 2). 
 

Vyhovuje 

1.8 Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h
-1

 
musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty (blatníky, 
podběhy). 

 Vyhovuje 

1.9 Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu 
pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být 
zaobleny; u předních řízených kol stroje může být za tyto 
kryty považována pracovní nástavba; u náprav umístěných 
bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. 

 Vyhovuje 

1.10 Při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola 
tak, aby přední a zadní hrana krytu kola byla nejvýše 
150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola. 

                                                               
 

Vozidlo je vybavené nastavitelnými kryty 
kol. 
 
 
 
a = 150 mm 

Vyhovuje 
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1.18 Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 
40 km.h

-1
 (tzv. „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 homologováno. 
a) Deska s označením musí ležet na příčné svislé rovině 

kolmé k podélné ose vozidla s tolerancí ve vodorovné 
i svislé rovině ±5° a musí směřovat dozadu. 

b) Rozměry desky s označením: 

 
 
c) Vrchol desky s označením musí směřovat nahoru 

(značka TOP). 
d) Geometrická viditelnost desky s označením: 
 - horizontální úhel: .................. 30° směrem ven i dovnitř, 
 - vertikální úhel: .................... 15° nad i pod horizontálou. 
e) Maximální zakrytí desky s označením konstrukčními 

částmi vozidla v rozsahu do 10 % plochy desky. 
f) Umístění desky s označením – na levé straně zádě 

vozidla. 

                                          

Doplněna deska zadního značení 
odpovídající EHK č. 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umístění: na levé straně zádě vozidla. 
a = 1330 mm 

Vyhovuje 

1.19 Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, 
aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo 
vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané 
osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno 
sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí 
černé (tmavé) barvy. Vidlice co do provedení, barvy a 
umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou 
normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena. 

 Vyhovuje 

 
 




