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Nariadenie vlády č. 349/2009 Z. z.

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky o najväčších 

prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, 

najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných 

súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a 

jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o 

označovaní vozidiel a jazdných súprav

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/349/


Požiadavky na upevnenie nákladu

 o) náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť riadne rozložený 
vzhľadom na zaťaženie náprav a riadne upevnený proti pohybu vhodnými 
upevňovacími prostriedkami v riadnom technickom stave; pokiaľ sú 
k upevneniu nákladu použité viazacie prostriedky,5) upevnenie sa vykoná 
dostatočným počtom upevňovacích prostriedkov,5a)“.



 Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

 „5) STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: 
Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien (30 0080), STN EN 12195-3 Súpravy na 
upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze (30 0080), STN 
EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: 
Oceľové viazacie laná (30 0080).


5a) STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet 
upevňovacích síl (30 0080).“.



Definícia nového typu jazdnej súpravy

 c)

 jazdnou súpravou súprava skladajúca sa z motorového 

vozidla spojeného s

 1. prívesom,

 2. návesom,

 3. dvomi návesmi, 

 4. dvomi prívesmi alebo

 5. návesom a prívesom,



Dĺžka nového typu jazdnej súpravy 22 m



Preprava nákladov vo voľne loženom stave

 preprava nebalených tuhých látok alebo predmetov vo 

vozidlách, jazdných súpravách, výmenných nadstavbách, 

kontajneroch alebo cisternách, kde tieto látky alebo 

predmety nie je možné dostatočne upevniť proti pohybu, 

a kde vplyvom prevádzky vozidla môže dôjsť 

k dynamickému posunutiu nákladu. 

 Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na zabalené veci, 

na kvapalné a plynné látky prepravované v cisternách.



Preprava nákladov vo voľne loženom stave

 Pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť 

prevýšené najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce 

na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu

najviac o 6 %, ak nie je prevýšená najväčšia prípustná 

celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy. 



Preprava nákladov vo voľne loženom stave

Náprava
Max. zaťaženie 

[kg]

Zaťaženie pri 
prekročení 3 % 

[kg]

Rozdiel pri 
prekročení 3 % 

[kg]

Zaťaženie pri 
prekročení 6 % 

[kg]

Rozdiel pri 
prekročení 6 % 

[kg]

jednotlivá náprava 10 000   10 300   300   10 600   600   

jednotlivá hnacia náprava 11 500   11 845   345   12 190   690   

dvojnáprava motorového 
vozidla

19 000   19 570   570   20 140   1 140   

dvojnáprava prípojného vozidla 18 000   18 540   540   19 080   1 080   

trojnáprava motorového vozidla 27 000   27 810   810   28 620   1 620   

trojnáprava prípojného vozidla
24 000   24 720   720   25 440   1 440   

27 000   27 810   810   28 620   1 620   



Ustanovenie platné v PL

 4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie nałożenia kary 

pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wobec podmiotu 

wykonującego przejazd, a postępowanie wszczęte w tej 

sprawie umarza się, jeżeli: 

 2) rzeczywista masa całkowita pojazdu nienormatywnego nie 

przekracza dopuszczalnej wielkości lub wielkości określonej 

w zezwoleniu, o którym mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, a 

przekroczenie dotyczy wyłącznie nacisku osi pojazdu w 

przypadku przewozu ładunków sypkich oraz drewna.



Trojnáprava motorových vozidiel 27 ton



Rozšírená trojnáprava u prípojných vozidiel 27 

ton



Zvýšenie celkovej hmotnosti dvojnápravových 

vozidiel

 „a) motorových vozidiel s dvomi nápravami 18,00 t,

 ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou 

pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením 

uznaným za rovnocenné v rámci Európskych 

spoločenstiev, alebo ak ide o autobus 19,50 t,“.



Zvýšenie celkovej hmotnosti 

dvojnápravových vozidiel

 nie každé vozidlo N3 a N3G má však prednú nápravu 

konštruovanú tak, aby využilo túto celkovú hmotnosť



Príklad – N3G

 vozidlo s listovým pružením – 18 t 



Príklad N3

 vozidlo s pneumatickým 

pružením –

 nápravy 7 500 + 11 500 

kg = 19 000 kg



Technické hmotnosti nesmú byť prekročené!

 Najväčšia prípustná hmotnosť vozidla nesmie prevýšiť 
hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti vozidla. 

 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy nesmie 
prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej hmotnosti 
jazdnej súpravy. 

 Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 
nesmie prevýšiť hodnotu najväčšej technicky prípustnej 
hmotnosti pripadajúcej na nápravu.

 nar. vlády SR č. 349/2009 Z. z. – § 4, ods.1



5 a viacnápravové vozidlá

 vozidlo so štyrmi nápravami – 32 ton

 nové vozidlo s piatimi a viacerými nápravami – 40 ton



5NP vozidlá

 5NP vozidlá s hmotnosťou do 40 ton sa používajú aj vo 

Švajčiarsku



4NP vozidlá

 keďže už v súčasnosti 4NP vozidlá sú značne preťažované 5NP 

vozidlá legislatívne odvezú toľko čo technicky 4NP vozidlá

 legislatívna hmotnosť 4NP – 32 ton

 súčet náprav 10 + 10 + 9,5 + 9,5 = 39 ton (21,87 % prekročenie)

 technická hmotnosť 4NP 

 napr. VOLVO FMX 

 9 + 9 + 13 + 13 = 44 ton (37,5 %)

 10+10+13+13   = 46 ton (43,75 %)

 dvojnáprava 26 t (36,84%)



Viacnápravové vozidlá

 technická hmotnosť 5NP 

 napr. Volvo FMX 10x4 / 10x6 – 10+10+13+13+10 = 56 ton (40 %)

 úprava FMX u nadstavbárov - 10+10+16+16+16 = 68 ton (70 %)

Vozidlo odvezie 

44 - 46 ton 

nákladu.



Celková hmotnosť súpravy 40 t ostáva



Preprava dreva u oplenového prívesu

 pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového

prívesu nesmie drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 

m



Prečnievajúci náklad u návesovej súpravy

 do celkovej dĺžky návesovej jazdnej súpravy sa 

nezapočítava dĺžka prečnievajúceho nedeliteľného 

nákladu, ak nepresahuje náves o viac než 1,40 m, pričom 

požiadavky na maximálne vybočenie zadnej časti vozidla 

podľa osobitného predpisu5b) a požiadavky na označenie 

prečnievajúceho nákladu podľa osobitného predpisu5c) 

musia zostať zachované,



Alternatívne palivo (od 7.5.2017)

 palivo alebo zdroj energie, ktorý aspoň čiastočne slúži ako náhrada 
fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a má potenciál 
prispievať k eliminácii emisií uhlíka, vylepšuje environmentálne vplyvy 
odvetvia dopravy a pozostáva

 z elektrickej energie spotrebúvanej vo všetkých typoch elektrických vozidiel,

 z vodíka,

 zo zemného plynu vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn 
CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn LNG),

 zo skvapalneného ropného plynu LPG, alebo

 z mechanickej energie z palubného skladovania alebo palubných zdrojov vrátane 
odpadového tepla,



Vozidlo s pohonom na alternatívne palivo (od 

7.5.2017)

 motorové vozidlo, ktoré je úplne alebo čiastočne 

poháňané alternatívnym palivom a bolo schválené podľa 

osobitného predpisu,1)

http://sppcng.sk/cng-vozidla/nakladna-doprava-na-cng/

http://sppcng.sk/cng-vozidla/nakladna-doprava-na-cng/


Vozidlo s pohonom na alternatívne palivo 

(účinnosť od 7.5.2017)

 najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené v druhom bode písm. a) 

(okrem dvojnápravových autobusov), písm. b) a h) je možné zvýšiť 

o dodatočnú hmotnosť najviac 1 t potrebnú pre technológiu 

alternatívnych palív; 

 požiadavky ustanovené v treťom bode (zaťaženia náprav) musia 

zostať zachované. 

 Informácia o dodatočnej hmotnosti pre vozidlá s alternatívnym 

palivom sa uvádza v doklade vydaným príslušným orgánom štátu, v 

ktorom je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel.



Ktorých vozidiel sa to týka?

 dvojnápravových motorových vozidiel okrem autobusov 

(18 t)

 trojnápravových vozidiel (25/26 t)

 dvojčlánkových kĺbových autobusov s tromi nápravami 

(28 t)

 netýka sa to jazdných súprav!!!



Aerodynamické zariadenia (od 5.7.2017)

 „5. Technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy vybavené aerodynamickými zariadeniami

 na zvýšenie energetickej účinnosti môžu byť vozidlá alebo jazdné súpravy vybavené aerodynamickými zariadeniami. Takto 
vybavené vozidlá a jazdné súpravy môžu presiahnuť najväčšie prípustné dĺžky ustanovené v prvom bode písm. c) 
podbodoch 3 až 11 pri dodržaní súladu so štvrtým bodom písm. d). Presiahnutie najväčšej prípustnej dĺžky nesmie 
viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav,

 aerodynamické zariadenia, ktoré presahujú dĺžku 500 mm, musia byť pred uvedením na trh schválené podľa osobitného 
predpisu,1)

 aerodynamické zariadenia musia spĺňať tieto prevádzkové požiadavky:

 v situácii, keď je ohrozená bezpečnosť účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, zariadenie sa zloží, zatiahne 
alebo odstráni,

 pri používaní v mestskej cestnej infraštruktúre a medzimestskej cestnej infraštruktúre zohľadniť osobitné špecifiká oblastí, v 
ktorých je povolená rýchlosť 50 km/h alebo menej a v ktorých sa s vyššou pravdepodobnosťou vyskytujú zraniteľní 
účastníci premávky na pozemných komunikáciách, 

 ich používanie je v súlade s prevádzkou intermodálnej prepravy podľa § 2 písm. o) a ak sú zatiahnuté alebo zložené, 
nepresiahnu najväčšiu prípustnú dĺžku o viac ako 200 mm.





Aerodynamické vlastnosti kabín (od 5.7.2017)

 Tolerancia pre vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých kabíny majú lepšie 
aerodynamické vlastnosti

 Na zvýšenie energetickej účinnosti najmä s ohľadom na aerodynamické
vlastnosti kabín ako aj bezpečnosť premávky na pozemných
komunikáciách, môžu vozidlá alebo jazdné súpravy, ak ich kabíny majú
lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie,
presiahnuť maximálne dĺžky ustanovené v prvom bode písm. c)
podbodoch 3 až 11 pri dodržaní súladu so štvrtým bodom písm. d).
Presiahnutie najväčšej prípustnej dĺžky nesmie viesť k zvýšeniu
nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav. Toto ustanovenie sa
vzťahuje na vozidlá, ktoré sú z hľadiska zvýšenia energetickej účinnosti
na tento účel schválené podľa osobitného predpisu.1).“.



Revízia nariadenia vlády č. 

349/2009 Z. z.

doc. Ing. Juraj Jagelčák, PhD.
jagelcak@fpedas.uniza.sk

Vzdelávame 

špecialistov pre 

zasielateľstvo, 

dopravu a 

logistiku!


