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Úvod 

Keďže sa o odvetvie prepravy sypkých materiálov zaujímame dlhšie, využili sme naše 

skúsenosti a možnosti na spracovanie tejto problematiky. Tejto téme sme sa venovali na 

vyučovaní len povrchne, rozhodol som sa spracovať túto problematiku podrobnejšie, ako 

učebnú pomôcku. Oslovili sme firmu Zajazdi si s.r.o., ktorá nám vyšla v ústrety 

a vytvorila nám podmienky na vytvorenie tejto práce. 

 

Zaujímala nás predovšetkým  problematika kontrolovania vozidiel počas prepravy online 

a váženie týchto vozidiel. Keďže môj otec pracuje ako strojník na nakladači CAT 966M 

využili sme jeho znalosti z pohľadu strojníka, ale aj z pohľadu vodiča, pretože ešte 

donedávna bol vodičom jazdnej súpravy a prepravoval rôzne druhy sypkých materiálov. 

 

Mali sme možnosť nahliadnuť na  pracovisko strojníka a preto sme sa rozhodli priblížiť 

vám čo najviac ako funguje váženie, objednávka, plánovanie optimálnej dopravnej trasy, 

kontrolovanie vodičov z pohľadu vedenia firmy,   nakládka materiálu, váženie materiálu,     

preprava materiálu, vykládka až po samotnú fakturáciu.     

 

Zároveň by sme chceli svojou prácou priblížiť nie vždy jednoduchú prácu všetkých 

zapojených pracovníkov v tejto oblasti a to nielen manažérov dopravnej firmy ale aj 

vodičov, dispečerov, administratívnych pracovníkov a aj prácu strojníka v lome.  
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1 Problematika a prehľad literatúry 

1.1 Základné pojmy 

Vyklápacie vozidlo 

„Sklápač“ - otvorená ložná plocha umožňuje plynulú nakládku voliteľne pomocou 

pásového dopravníka, silového zariadenia alebo kolesového nakladača. Klasický sklápač 

je jednostranný pri vykládke sa otvára iba zadná strana (náves), ale poznáme aj dvoj či 

troj-stranné sklápače (sólo vozidlo, alebo príves sólo vozidla). 

Náves 

Je prípojné nemotorové vozidlo s veľkou prepravnou kapacitou ktorá môže mať najvyššiu 

hmotnosť na území SR (24,5ton). Náves a ťahač spolu tvoria jazdnú súpravu môže mať 

niekoľko náprav a najčastejšie býva v prevedení valník, cisterna, sklápač, alebo  

v uzavretej skriňovej verzii. 

Pohyblivá podlaha 

„Walking floor“ je taká podlaha ktorú možno používať v návesoch nákladných vozidiel 

a výkladových zónach. Pomocou pohyblivej podlahy môžeme nakladať/vykladať  tovar 

aj v značne nízkych skladovacích priestoroch od 4,50 m . Kvôli pohyblivej podlahe chýba 

priestor pre vysokozdvižný vozík, ktorý sa stáva nepotrebným, pretože špeciálna 

štruktúra podlahy môže automatizovane prepravovať rovnako palety ako aj sypký 

materiál. 

Systém Dispečer 

Je monitorovací a riadiaci systém zabezpečujúci komplexnú správu a GPS monitoring 

vášho vozidla alebo vozového parku. Je plne automatizovaný a pre svoju prevádzku 

nepotrebuje ďalšie zariadenia ani zásah človeka. 

Hlavné výhody systému Dispečer 

• vhodný pre všetky typy vozidiel 

• správa vozidla/vozového parku 

• prevádzka bez manuálnych zásahov 

• sledovanie vozidiel v celej Európe 

• prístup do systému cez internetový prehliadač 

• dostupnosť kedykoľvek a odkiaľkoľvek 

• zabezpečenie komunikácie protokolom SSL 

• neobmedzený počet používateľov 
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1.2 Sypké materiály 

Sú to prepravované materiály, ktoré existujú v sypkej podobe. Môžu mať zrnitú, alebo 

kusovú štruktúru. Zrnité sypké materiály môžu napríklad predstavovať obilie, piesok,... 

Ako kusové možno označiť väčší prepravovaný materiál, napríklad hrubý štrk. Sypké 

materiály v praxi označujeme pod pojmom hromadný materiál. 

Základné vlastnosti sypkých materiálov 

a) zrnitosť 

b) súdržnosť (sypný uhol) 

c) hustota (merná hmotnosť), objemová a sypná hmotnosť 

d) hydroskopickosť 

e) lepivosť 

f) súdržnosť a samovznietivosť 

 

Zrnitosť sypkých materiálov 

Tabuľka 1 

Charakteristika veľkosť zrna d Označenie triedy 

 

 
veľmi jemné 0,07 - 0,4 mm A 

jemné 0,5 -3,5 mm B 

jemnozrnné 3,6- 13,0 mm C 

strednozrnné 14,0 - 75,0 mm D1 

hrubozrnné nad 75,0 mm D2 

nepravidelné rôznej veľkosti E 

 

Súdržnosť sypkých materiálov 

Súdržnosť sypkých materiálov je daná vzájomným silovým pôsobením jednotlivých zŕn. 

Vyjadrením tejto súdržnosti sypkých materiálov je sypný uhol. 

Sypnosť  je schopnosť sypkého materiálu vytvoriť sypný kužeľ pri jeho voľnom sypaní 

z malej výšky. 

Sypný uhol a (alfa) je uhol, ktorý zviera vodorovná rovina a povrchová priamka sypného 

kužeľa. Môže byť statický a dynamický. Dynamický sypný uhol je sypný uhol materiálu 

na, ktorý pôsobia vibrácie. 
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Hustota a objemová sypná hmotnosť materiálu 

Hustota (jednotková hmotnosť) materiálu y je hmotnosť jednotkového objemu celkom 

kompaktnej látky. Má stálu záväznú hodnotu, udáva sa v kg .m3 , avšak v manipulácii  

s materiálom sa zvyčajne udáva v t .m3. 

Objemová sypná hmotnosť materiálu p je hmotnosť jednotkového objemu voľne 

nasypanej látky, teda vrátane vzduchových medzier. Pri jednotlivých materiáloch sa mení 

najmä v závislosti od zrnitosti, ale aj vonkajšími vplyvmi (striasaním a pod.). Objemová 

sypná hmotnosť materiálu je veľmi dôležitá pre výpočet dopravnej výkonnosti 

mechanizačných zariadení. 

Hydroskopickosť 

Je to pohlcovanie atmosférickej vlhkosti a atmosférickej vody. 

Lepivosť 

K lepivosti dochádza pri manipulácii so sypkým materiálom a pri dlhšom, alebo 

nevhodne zvolenom spôsobe skladovania. Je to spojenie zŕn sypkých materiálov  

do väčších celkov. 

Výbušnosť a samovznietivosť 

Je kombináciou vlhkosti a tlaku v kope nasypaného materiálu. Takéto stavy u sypkých 

materiálov sa vytvárajú predovšetkým pri veľkoskladovaní. 

Vlastnosti sypkých materiálov pri skladovaní v zásobníkoch 

V nákupných silách na území SR sa vyskytujú tieto dva typy zásobníkov na skladovanie 

sypkých materiálov. 

Pre všetky druhy sypkého materiálu je spoločné, že si vytvárajú určitú vlastnú mechaniku 

a ak prebieha proces sypania, chovajú sa čiastočne ako kvapaliny. Vlastnosti sypkých 

materiálov udáva aj  „ sypný uhol “  ktorý v praxi poznáme pod pojmom „ tekutosť “ 

sypkého materiálu. Sypný uhol závisí od rôznych faktorov, trecích síl a hmotnosti 

sypaného materiálu. Príslušná veda označuje tieto fyzikálne pomery ako „granulárnu 

hmotu”. 

Problémy vznikajú pri skladovaní sypkých materiálov v zásobníkoch, ktoré sa musia 

prispôsobovať k vlastnostiam sypkých materiálov. Najdôležitejšou vlastnosťou sypkého 

materiálu sú tokové vlastnosti. Niektoré mechanicko-fyzikálne vlastnosti sypkých 

materiálov, ako je napríklad hodnota uhlu vnútorného a vonkajšieho trenia, hodnota 

počiatočného šmykového napätia a iné hodnoty, je nutné brať do úvahy, keď hľadáme 

ideálny tvar zásobníkov a uhol sklonu na výsypnej časti zásobníkov. Tieto javy úzko 

súvisia so vznikom problémov pri oblasti toku v zásobníkoch. Tlakové pomery 
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v zásobníkoch sypkých materiálov pri vyprázdňovaní sú zložité teda i tokové pomery sú 

komplikované. Existuje niekoľko mechanizmov toku. Ja sa budem sústreďovať na dva 

z nich, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi resp. v nákupných silách pri vyprázdňovaní 

zásobníkov a sú to hmotový a jadrový tok. 

Hmotový tok sypkého materiálu sa vyznačuje tým, že vrstvy materiálov odtekajú 

v poradí ako prebiehalo nasypávanie. Pri otvorení výsypného otvoru sa materiál uvedie 

do pohybu po stenách zásobníkov. Takéto  zásobníky sa vyznačujú pomerne strmými 

a hladkými stenami a výsypná časť zásobníkov má sklon od vertikálnej steny v rozmedzí 

15° až 25°. Ak sú steny výsypnej časti príliš rovné alebo drsné hovoríme o jadrovom toku. 

Jadrový tok sa vyznačuje tým, že prvá nasypaná vrstva sypkého materiálu odteká zo 

zásobníkov ako posledná a tok prebieha predovšetkým v oblasti nad výsypným otvorom. 

V prípade jadrového toku sypkého materiálu je ako prvé v pohybe materiál hneď nad 

výsypným otvorom a materiál pri stenách ostáva v kľude. Takúto oblasť netečúceho 

materiálu nazývame v praxi mŕtvou zónou. Sypký materiál priliehajúci k stenám 

zásobníkov sa uvedie do pohybu len v tej chvíli, keď dôjde  k priblíženiu hladiny sypkého 

materiálu k tejto zóne. Častice sypkého materiálu sa kĺžu po povrchu do stredu a potom 

sa s tečúcim jadrom dostávajú do výsypného otvoru zásobníkov. V praxi sa mnohokrát 

stáva že, k uvoľneniu mŕtvej zóny dôjde až po úplnom vyprázdnení. Výška mŕtvej zóny 

môže teda dosiahnuť až výšku hladiny sypkého materiálu. Nevýhodou jadrových 

zásobníkov je že nie vždy sa úplne vyprázdnia a materiál ktorý sa nachádza v mŕtvych 

zónach tam ostane ďalšiu dobu, ktorá môže spôsobiť aj znehodnotenie materiálu. 

U takýchto zásobníkoch sa musí presne nadimenzovať sklon a veľkosť výsypného 

otvoru. V skutočnosti tieto otvory bývajú poddimenzované, ale musím uviesť že v praxi 

sa práve tieto zásobníky vyskytujú častejšie. 

1.2 Druhy sypkých materiálov 

a) stavebné materiály 

b) sypké odpady 

c) kŕmne zmesi (krmivá) 

d) obilniny a olejovniny 

e) iné sypké materiály 
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1.2.1 Stavebné materiály 

Stavebné materiály alebo stavivá sú látky s vhodnými vlastnosťami, ktoré sa používajú 

v stavebníctve na výstavby. V podstate predstavujú materiálovú základňu, bez ktorej by 

sa samotný stavbári nezaobišli. 

Rozdelenie stavebných materiálov 

a) Podľa pôvodu: prírodné a umelé 

b) Podľa chemickej povahy: organické, anorganické, kombinované 

c) Podľa účelu použitia: nosné, nenosné, ochranné, prevádzkové, inštalačné, 

izolačné 

d) Podľa spracovania: prírodné neupravené suroviny, druhotné suroviny, 

polotovary, kompozitné materiály, umelé priemyselné výrobky, doplnkové 

hotové výrobky 

Fyzikálne a chemické vlastnosti stavebných materiálov 

vonkajší vzhľad, štruktúra, hmotnosť, objemová hmotnosť, hustota, hutnosť, pórovitosť, 

zrnitosť, medzerovitosť, vlhkosť, nasiakavosť, vodotesnosť, trvanlivosť, akustická 

vodivosť, pevnosť, pružnosť, odolnosť proti vysokým teplotám, tepelná vodivosť. 

Sú to sypké materiály ktoré sa zvyčajne prepravujú pomocou paliet v spoločných 

prepravných obaloch na skriňových vozidlách, alebo vyklápacích vozoch. Za stavebný 

sypký materiál môžeme považovať napr.: cement, vápno, štrk, piesok. 

1.2.2 Sypké odpady 

Zákon č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov definuje že 

odpady sú hnuteľné veci ktorých sa majiteľ zbavuje, chce sa zbaviť, alebo je povinný sa 

ich zbaviť. Odstránenie odpadov je mimoriadne dôležité z hľadiska starostlivosti o zdravé 

životné prostredie a ochrany životného prostredia. Každodenný človek pod pojmom 

odpad si ihneď predstaví komunálny odpad ktorý pochádza z domácností, ale  

v skutočnosti odpady sú v rôznych skupenstvách. 

Popol je sypký, nezhorený zvyšok horľavých tuhých látok (paliva), hlavne dreva, uhlia, 

rašeliny, prípadne iných produktov z nich vyrobených ( napr. : brikety, piliny, mletý 

uholný prach) , alebo sypké pozostatky po požiari. Popolček je veľmi jemný popol ktorý 

sa rozptyľuje ako spaľovací odpad do ovzdušia. 

Rozdelenie odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení 

niektorých zákonov 

a) nebezpečné odpady (N) 

b) ostatné odpady (O) 
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1.3 Podmienky prepravy sypkých materiálov 

Na umožnenie prepravy sypkých materiálov, ale aj sypkých substrátov, je dôležité presne 

poznať vlastnosti prepravovaných materiálov. Sypké materiály musia byť dopravené na 

miesto určenia neporušenom stave a v pôvodnom množstve. Nielen stavebné materiály 

ako piesok, štrk ale aj suroviny, palivá, recyklačné produkty, minerálne látky a obilie si 

žiadajú špeciálne vozidlá, alebo špeciálne nadstavby pre sypké materiály. Obilniny 

možno tiež prepravovať veľmi prakticky ak sú dostatočne pevné. Za jednu veľkú výhodu 

sypkých materiálov možno označiť že počas prepravy vytvárajú samostatnú materiálovo 

najkompaktnejšiu formu prispôsobenú prepravným podmienkam. Sypké materiály 

umožňujú pri procese sypania vkladanie do rôznych mechanických prípravkov („ Big 

Bagov“), ktoré umožňujú nepretržité spracovávanie alebo jednoduché rýchle 

rozdeľovanie. 

 

1.4 Prepravné a dopravné prostriedky pre prepravu sypkých materiálov 

Každý druh sypkých materiálov vyžaduje špecifické prepravné prostriedky. Preprava 

sypkých materiálov sa využíva najmä v poľnohospodárstve, stavebníctve a v priemysle. 

Každému z týchto odvetví sa prispôsobuje aj technika, ktorou sa dané druhy sypkých 

materiálov prepravujú. 

V tejto časti práci spomeniem niekoľko druhov prepravných a dopravných prostriedkov 

ktoré nám umožňujú manipuláciu so sypkými materiálmi. 

Na Slovensku sú používané najmä tieto prepravné prostriedky: 

a) náves s pohyblivou podlahou „ walking floor “ 

b) návesové resp. prívesové, alebo klasické sólo vyklápacie vozidlá 

c) silocisternové vozidlá 

d) skriňové vozidlá s odnímateľnými bočnicami ktoré nie sú určené predovšetkým 

na prepravu sypkých materiálov 

Náves s pohyblivou podlahou  „ walking floor “ 

Spoločnosť Legras vyvinul a patentoval systém pohyblivej podlahy, ktorý umožňuje 

kombinovať veľký objem skriňového návesu na prepravu sypkých ale aj paletových 

materiálov. 
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Funkcia 

Podlaha je pozdĺžne z 21 posuvných hliníkových lamiel, ktoré sa pohybujú v rôznych 

intervaloch alebo spolu. Pri spoločnom pohybe všetkých lamiel naraz, sa posúva aj tovar 

položený na nich. Pri spätnom chode sa lamely posúvajú samostatne v 3 intervaloch 

a preto tovar zostáva na mieste aj keď sa časť lamiel pohybuje v spätnom smere. Keď sa 

všetky lamely opäť dostanú do pôvodnej polohy, celý cyklus sa opakuje koľkokrát je 

potrebné až do úplného vyloženia materiálu resp. tovaru. 

Druhy návesov s pohyblivou podlahou 

a) náves FMA je to skriňový náves s pohyblivou podlahou a rolovacou plachtou 

s objemom až do 97 m3 

b) náves FMA side doors je to skriňový náves s pohyblivou podlahou, 

s otvárateľnými bočnými dverami a rolovacou plachtovou strechou s objemom až 

do 97 m3 

Návesové vyklápacie vozidlá 

Návesové vyklápacie vozidlá sa pripájajú za dvoj a viacnápravové ťahače pomocou toční. 

Samostatné vyklápacie návesy majú obvykle na Európskom trhu dva až tri nápravy. 

Vďaka rozloženiu hmotnosti na piatich až šiestich nápravách môžu mať tieto súpravy 

celkovú hmotnosť až do zaťaženia 40 t. Návesové sklápače majú obvykle hranatý alebo 

zaoblený tvar (vaňový), pričom návesy s hranatým tvarom sú objemovo väčšie. 

Odľahčené hliníkové sklápače využívajú rôzne konštrukcie hliníkových profilov, ktoré 

zvyšujú tuhosť a odolnosť korby. 

Na prepravu sypkých materiálov sa používajú odľahčené celohliníkové návesy 

s oceľovým podvozkom. Prívesové vyklápacie vozidlá sú tvarovo totožné s hranatými 

návesovými vyklápacími vozidlami. 

Funkcia 

Na vyprázdnenie vyklápacích vozidiel je potreba vysokých voľných priestorov 

v závislosti či ide o návesové alebo prívesové vyklápacie vozidlá. Hydraulické 

vysokotlakové olejové čerpadlo dvíha korbu vyklápacieho vozidla a pôsobením 

gravitačnej sily sypký materiál je vysypávaný 
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2 Ciele práce 

Cieľom našej práce je detailne popísať prepravu sypkého materiálu. A to od zadania 

objednávky, cez naplánovanie trasy, nakládky, prepravy až po samotnú fakturáciu danej 

prepravy prepravcovi. 

Z neho vyplývajú aj čiastkové ciele: 

• vypracovať modelovú prepravu,  

• vyhotoviť vzor objednávky, faktúry, 

• zdokumentovať nakládku a manipuláciu s týmto druhom materiálu, 

• popísať problematiku váženia. 

Ďalším cieľom je  informovať ostatných spolužiakov a ľudí o zaujímavostiach spojených 

s prepravou sypkých materiálov. 

3 Materiál a metodika práce 

Teoretická časť našej práce vychádzala hlavne zo štúdia odbornej literatúry, hľadaním 

informácií na internete a tiež v spolupráci s firmou, v ktorej vykonávame prax, teda 

Zajazdi si s.r.o. Táto firma nám poskytla veľké množstvo materiálov a príležitostí, kde 

sme mohli zdokumentovať prácu vodiča nákladného vozidla, ako aj prácu strojníka, ktorý 

pracuje s rôznymi druhmi strojov ale aj prácu dispečera a administratívnych pracovníkov. 

Pri dokumentácii nakládky materiálu, nakladača ale aj váženia sme využívali znalosti 

zamestnancov firmy, ktorí nás bližšie oboznámili s touto problematikou. 

V našom voľnom čase sme sa zúčastňovali na preprave materiálu a zdokumentovali sme 

danú problematiku. 

Samozrejme, že základné údaje, ktoré sme potrebovali k spracovaniu našej problematiky 

sme vyhľadali na internete. 

Výsledkom celého nášho snaženia je konfrontácia našich vedomostí a zručností 

v preprave s realitou v dopravnej firme, ktorá realizuje takéto prepravy. 
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4 Výsledky práce a diskusia 

Snažili sme sa priblížiť celú problematiku prepravy sypkých materiálov od objednávania 

prepravy cez jej realizáciu až po fakturáciu zákazníkovi. Celý proces pozostáva 

z nasledujúcich úkonov: 

4.1 Objednávka prepravy 

Zákazník si u firmy objedná ich službu (prepravu). Najskôr si vymenia obe strany svoje 

názory, pokiaľ sa zhodnú tak postupujeme do druhej časti. Objednávka prepravy sa 

uskutočňuje pomocou objednávkového listu, kde sú zákazníkom stanovené údaje (napr.: 

typ materiálu, množstvo materiálu, čas vyhradený na prepravu, cena za prepravu). 

Zákazník si môže stanoviť aj trasu, po ktorej bude preprava prebiehať, s nejakých 

dôvodov (napr. pri preprave ADR je potrebné prepravovať materiál po bezpečných 

a udržovaných komunikáciách). 

1. Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma 

objednávky e-mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná 

forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč. 

2. Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. 

Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie obdobie je vhodnejšie medzi 

dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu. 

3. Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy  

a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie prepravnej zmluvy 

musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje: 

a) obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu 

a podľa potreby aj iné kontaktné údaje, 

b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), 

počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.), 

c) miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu), 

d) ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky, 

e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia. 

f) dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu). 
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Vzor vyplnenej objednávky podľa modelovej prepravy: 

 

 

Obrázok 1: Objednávka prepravy (scan: S. Francisty, 2021) 
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4.2 Prijatie objednávky 

Firma prijala objednávku na prepravu od zákazníka. Riešime optimálnu dopravnú cestu, 

resp. plánovanie trasy pokiaľ je to potrebné. Potom určujeme vhodné dopravné 

prostriedky na prepravu. 

4.3 Plánovanie optimálnej dopravnej trasy 

Plánovanie optimálnej dopravnej trasy je dôležitou súčasťou prepravy sypkých 

materiálov z bezpečnostného, časového a ekonomického hľadiska. Vo firme na 

plánovanie optimálnej trasy využívame program Dispečer, prípadne Google Mapy. Takto 

vyzerá plánovanie trasy z kameňolomu Hanišberg do firmy Zeda Banská Bystrica, Horná 

Mičiná pomocou Google Máp. 

 

Obrázok 2: Optimálna dopravná trasa (scan: S. Francisty, 2021) 

4.4 Vhodné vozidlá 

Na prepravu sypkých materiálov využívame vozidlá značky MAN v rôznych 

konfiguráciách. Najstaršie vozidlá sú vybavené motorom o výkone 400 koní v spojení zo 

16 stupňovou prevodovkou ZF a disponujú pripínateľným pohonom všetkých štyroch 

kolies HydroDrive. 

Zapínateľný hydrostatický pohon prednej nápravy MAN HydroDrive je ideálny koncept 

pohonu pre vozidlá nasadzované prevažne v cestnej premávke s dočasne zvýšenou 



 

17 

 

potrebou trakcie. Dodatočná trakcia zvyšuje bezpečnosť jazdy a rozširuje spektrum 

nasadenia vášho vozidla. 

Pritom váži hydrostatický pohon nápravy až o 750 kg menej ako porovnateľné vozidlo  

s konvenčným pohonom všetkých kolies – a zvyšuje tak svoje užitočné zaťaženie. 

Typické jazdné situácie, v ktorých možno zapojiť MAN HydroDrive: 

• Nespevnené komunikácie, ako poľné cesty a staveniská 

• Klzký podklad, ako blato, ľad a sneh 

• Cestné profily s kopcovitou topografiou 

Hydrostatický pohon prednej nápravy sa dá zapnúť v situáciách, v ktorých je krátkodobo 

potrebná väčšia trakcia, aj počas jazdy so záťažou. Od rýchlosti jazdy cca 28 km/h sa 

automaticky vypne. Ak rýchlosť klesne pod 23 km/h, automaticky sa opäť zapne. 

Prídavný pohon zabezpečí citeľne väčšiu stabilitu pri jazde a krútiaci moment až  

14 500 Nm. 

 

Ďalej majú vozidlá MAN, ktoré už splňujú normu euro 6. Disponujú motorom o výkone 

480 koní a 12 stupňovou robotizovanou (automatickou) prevodovkou od ZF. 

Ako prípojné vozidlá, teda návesy využívame tento typ návesov: 

3-nápravový sklápací náves  

s oceľovou korbou  

v segmentovom prevedení. 

Možnosti a výhody produktu: 

• Stabilná a tuhá konštrukcia 

podvozku s dodatočnými 

torznými profilmi 

Obrázok 3: Sklápací náves 

• Najlepšie možná stabilita pri sklápaní vďaka systému automatického vypúšťania 

pružiacich mechov 

• Tvrdo chrómovaný, vysoko kvalitný hydraulický valec (hydromotor) 

• Najlepšia možná ochrana proti nárazom a opotrebovaniu vďaka špeciálne 

ohýbanej hardoxovej korbe 

• Optimálne rozdelenie záťaže pomocou konštrukcie korby sa zošikmenou prednou 

stenou 

• Podesta na prednej stene na ovládanie navíjací plachty 

• Možnosť voľby náprav od renomovaných výrobcov SAF, BPW alebo JOST 

Obrázok 3: Sklápací náves Schwarmüller 
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• VOLITEĽNÁ VÝBAVA: možno dodať rozdielne veľkosti korieb podľa objemu 

nákladu, odľahčená oceľová korba s podlahou o hr. 4 mm a stenami o hr. 3 mm 

pre vyššie užitočné zaťaženie o cca 300 kg, oceľová zadná stena umiestnená 

celkom vzadu (dosadá mimo muldy) - pre zaistenie väčšieho nakladacieho 

objemu, špeciálna výkyvná zadná stena pre extra vysoké otváranie so zapusteným 

uložením čapov a automaticky-hydraulickým ovládaním, ťažké prevedenie pre 

prevoz kameňa so zosilnenou podlahou a zosilnenými stenami, sťahovacia strecha 

- podľa výberu - manuálne ovládanie alebo prostredníctvom elektrického 

diaľkového ovládania 

4.5 Komunikácia dispečera s vodičmi 

Dispečer, alebo osoba ktorá je touto úlohou poverená oznamuje vodičom pracovný 

postup, tzn. odkiaľ a kam budú prevážať materiál, ale aj trasu, po ktorej pôjdu. Ďalej im 

oznámi dispečer typ nákladu, množstvo, ktoré majú prepraviť. Toto oznámenie prebieha 

telefonicky, čo je hlavne v bežný pracovný deň alebo formu SMS správy, ktorú 

odosielame v prípade dní pracovného pokoja (hlavne nedele). 

Program Dispečer obsahuje: 

- Knihu jázd 

- Monitorovanie 

- Mapy jázd 

- Vyhodnocovanie jázd 

- Rôzne štatistiky vozidla 

- Evidenciu nákladov 

Podrobnejšie informácie o programe dispečer a jeho využiteľnosti pre dopravcu sú 

uvedené v prílohe  (príloha D). 

 

4.6 Nakládka a preprava materiálu 

Nakládka sa uskutočňuje pomocou manipulačných zariadení, v našom prípade nakladač. 

Po nakládke sa vytlačí buď z nakladača alebo z mostovej váhy vážny lístok, ktorý slúži 

ako doklad pri preprave materiálu a pri účtovaní prepravného zákazníkovi. Vypisujeme 

ešte aj záznam o prevádzke vozidla. V našej modelovej preprave vodič najazdí za celý 

deň 380 km podľa záznamu o prevádzke vozidla, tak vodič môže urobiť bezpečnostnú 

prestávku len jednu podľa dohody AETR – 45min po 4h 30min jazdy. Túto prestávku 

vykoná buď v mieste nakládky alebo vykládky (pokiaľ má na to priestor) s tým, že 
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prestávku nemôže vykazovať počas nakládky alebo vykládky. Vtedy túto činnosť 

vykazuje v tachografe ako inú prácu. 

 

4.7 Technológia váženia v nakladači CAT 966M 

Pracovisko vodiča nakladača CAT Vyzerá nasledovne: 

Vodič ovláda celý nakladač a všetky funkcie pomocou rôznych ovládacích prvkov. 

Tento nakladač disponuje váhou značky Loadmaster 8000i, ktorá slúži na váženie 

jednotlivých lyžíc vybraného nákladu. Pomocou tohto zariadenia vieme určiť celkovú 

hmotnosť váženého materiálu za celý deň, 

prípadne za určité cykly, ktoré si my zvolíme. 

Pri nakládke nákladných vozidiel využívame 

práve tieto cykly, pomocou ktorých presne 

vieme, koľko sme do daného nákladného 

vozidla naložili. Vrátane váhy nakladač 

disponuje tlačiarňou, pomocou ktorej vieme 

dokladovať hmotnosť naloženého materiálu. 

Tento dokument/výtlačok slúži ako: 

o Doklad pri cestnej kontrole policajtmi 

o Doklad pri účtovaní za vykonané 

zákazníkovi 

o Doklad pre vodiča, aby mal 

informácie o tom, aké množstvo 

materiálu za deň odviezol = sčítavanie 

jednotlivých výtlačkov 

 

 
Obrázok 4: Pracovisko strojníka v 

nakladači CAT 966M (fotka: S. 

Francisty, 2021) 
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Toto je rozhranie, ktoré nám váha 

poskytuje: 

 

Celková váha nákladu 

 

Aktuálna váha v lyžici 

 

Názov odberateľa 

 

Typ materiálu 

 

 

 

4.8 Váženie pomocou mostovej váhy 

V lomoch, štrkovniach sa využíva mostová váha, pomocou ktorej vieme zistiť hmotnosť 

materiálu a to odlišným spôsobom v porovnaní s vážením pomocou nakladača. 

Modelová situácia: Vozidlo po vstupe do kameňolomu musí absolvovať prvé váženie, 

kedy nákladné vozidlo musí byť prázdne, teda neprepravuje žiadny materiál. Priemerná 

váha prázdnej jazdnej súpravy sa pohybuje približne okolo 14t. Teda do vozidla môžeme 

naložiť maximálne 26t materiálu aby sme neprekročili stanovený hmotnostný limit 

jazdnej súpravy 40t. Po naložení postupuje vozidlo na váhu znova, na druhé váženie. 

Práve na tomto druhom vážení zisťujeme skutočnú hmotnosť naloženého materiálu tak, 

že od druhého váženia odčítame to prvé. Výsledok vždy musí byť rovný alebo menší ako 

26-27t v závislosti na danom vozidle. Na tomto mieste sa vydáva doklad, ktorý slúži ako 

doklad pri fakturácii a na odkontrolovanie prepraveného množstva materiálu, nazývame 

ho vážny lístok. Tento dokument obsahuje: 

o číslo vážneho lístku 

o zákazník ako objednávateľ 

o odberateľ ako kupujúci 

o miesto odberu a dodanie materiálu 

o evidenčné číslo vozidla 

o množstvo materiálu 

Obrázok 5: Váha v nakladači (fotka: S. Francisty, 

2021) 
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o popis presnej frakcie (číslom aj slovom) 

o uvedené množstvo: a) tarra = prázdne vozidlo 

b) brutto = naložené vozidlo 

Každý vážny lístok musí byť opečiatkovaný a podpísaný, inak je tento dokument 

neplatný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Doručenie materiálu 

Za doručenie pokladáme vykládku na stanovenom mieste, kde nám vážny lístok podpíše 

zodpovedná osoba, ktorá sa zaručuje za to, že materiál prebrala. V prípade, keď si 

zákazník objedná väčšie množstvo materiálu, tak doručenie prebieha čiastkovo, z dôvodu 

kapacity dopravných prostriedkov. 

4.10 Fakturácia 

Faktúrou nazývame doklad o dodaných tovaroch a službách. Okrem údajov o množstve 

a cene dodaných tovarov a služieb obsahuje faktúra väčšinou aj mnohé ďalšie údaje. 

Patria sem samozrejme údaje o dodávateľovi a odberateľovi, dátum dodania tovarov  

a služieb,  dátum vystavenia faktúry, dátum splatnosti faktúry, poradové číslo faktúry  

a častokrát aj platobné údaje pre odberateľa a podobne. 

 

Z podnikateľskej praxe je zrejmé, že fakturáciou a fakturovaním sa rozumie proces 

vyhotovovania faktúr. Keď sa hovorí o fakturovaní alebo fakturácii, myslí sa tým teda to, 

že niekto niekomu vystavil faktúru. Na vypracovanie, editáciu a fakturáciu môžeme 

použiť účtovné programy, my sme využili stránku faktury-online.com prostredníctvom 

ktorej sme vystavili fiktívnu faktúru na našu modelovú prepravu. (príloha C). 

Obrázok 6: Váženie na mostovej váhe 
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5 Záver 

V našej práci sme sa zamerali na analýzu problematiky prepravy sypkých materiálov 

v cestnej doprave. Snažili sme spracovať a podrobne popísať celý proces prepravy 

sypkého materiálu od objednávky zákazníkom, cez  samotnú realizáciu prepravy až po 

fakturáciu celej služby. 

Špecifikovali sme sypké materiály, vhodné dopravné prostriedky, program Dispečer, 

ktorý slúži ako monitorovacie zariadenie vozidiel pre firmy. 

Dopravné prostriedky si firma volí tak, aby boli ekonomické a zároveň dostatočne 

výkonné, keďže väčšinu svojho času jazdia plne naložené v rámci maximálnej povolenej 

hmotnosti jazdnej súpravy, ktorá je 40t. Zistili sme, že jedno vozidlo je schopné prepraviť 

od 24t do 27t v závislosti od prepravovaného materiálu. 

V práci detailne popisujeme aj možnosti softvéru Dispečer, ktorý využíva aj firma 

Zajazdi si s.r.o.. V dnešnej dobe dopravné firmy musia využívať moderné informačné 

technológie. Prostredníctvom nich môže dopravca efektívne riadiť všetky činnosti vo 

firme. Zároveň slúžia aj ako kontrolný a tiež zabezpečovací systém pre firmu a to ako pre 

riadiacich pracovníkov a dispečerov ale aj pre samotných vodičov. 

Ďalej sme skúmali problematiku váženia sypkých materiálov v lomoch, či štrkovniach. 

Ukázali sme si ako funguje váženie v nakladači a ako v mostovej váhe. Samozrejme, že 

každá z týchto váh má svoje špecifiká napr. vydáva rozličné vážne lístky. 

Zistili sme, ako prebieha nakládka a vykládka materiálu. Obidve činnosti prebiehajú 

podstatne rýchlejšie, ako pri preprave iných druhov materiálov, či tovarov, ktoré sa 

prepravujú v plachtových, alebo v iných druhoch návesov. Priemerne trvá nakládka 

skúsenejšiemu strojníkovi max. 2 – 5 min. v závislosti použitého manipulačného 

zariadenia. Keďže na prepravu využívame sklápacie návesy, tak zabezpečovanie 

materiálu (plachtovanie strechy) a ani samotná vykládka netrvá dlho. 

Zaujímali nás dopravné prostriedky, ťahače, či disponujú dostatočne výkonným 

a zároveň ekonomickým pohonným ústrojenstvom. Keď sme položili túto otázku 

vodičom, tak nám povedali, že väčšinou závisí od trasy a materiálu, ktorý prepravujú. 

V priemere vozidlá značky MAN s výkonom 480 koní a automatickou 12 stupňovou 

prevodovkou ZF spotrebujú 37 – 42 l/100km. Nakladačom sa spotreba nemeria na 
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prejdené km ale na odpracované hodiny, tu sa to pohybuje v rozmedzí od 25 do 40l za 

odpracovanú hodinu. 

Tiež sme priblížili administráciu prepravy a to podobu objednávky prepravy ako aj 

samotnú fakturáciu. 

Týmto spôsobom sme chceli priblížiť prácu všetkých pracovníkov, ktorí sa podieľajú na 

preprave sypkých materiálov. A to vodičov cestných súprav, dispečerov ale aj prácu 

strojníkov v nakladačoch, ktorí vykonávajú nakládky. 

Veríme, že naša práca bude využiteľná ako pomôcka pri výuke a žiaci si budú 

prostredníctvom nej vedieť lepšie predstaviť postup jednotlivých úkonov pri realizácii 

prepravy tohto druhu materiálu. 
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6 Zhrnutie 

Cieľom našej práce bolo priblížiť problematiku prepravy sypkých materiálov a to 

prostredníctvom podrobného opisu technológie tejto prepravy. Základné informácie 

o sypkých materiáloch a dopravných prostriedkoch sme čerpali z internetu. Najcennejšie 

informácie sme ale získali priamo v praxi prostredníctvom dopravnej firmy a jej 

zamestnancov. Nakládku, váženie a samotnú prepravu materiálu sme zisťovali v teréne, 

s vodičmi a strojníkmi, ktorý nám poskytli množstvo potrebných informácií, ktoré sme 

sa snažili čo najpresnejšie zdokumentovať. Prínosom našej práce je najmä snaha 

spracovať túto problematiku priamo v teréne a nielen od stola a počítača. Samotná 

realizácie práce bola pre nás obohatením a zároveň nasmerovaním nášho ďalšieho 

profesionálneho smerovania. 

 

7 Resume 

The aim of our work was to approach the issue of transportation of bulk materials through 

a detailed description of the technology of this transportation. We drew basic information 

about bulk materials and means of transport from the Internet. However, we obtained the 

most valuable information directly in practice through the transport company and its 

employees. We investigated the loading, weighing and transport of the material in the 

field, with drivers and engineers, who provided us with a lot of necessary information, 

which we tried to document as accurately as possible. The benefit of our work is mainly 

the effort to process this issue directly in the field and not only from the desk and 

computer. The actual implementation of the work was for us an enrichment and at the 

same time the direction of our further professional direction. 
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9 Prílohy 

Príloha A: Vážny lístok 

Vážny lístok vytlačený na mostovej váhe. 
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Vážny lístok vytlačený v nakladači 
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Príloha B: Záznam o prevádzke vozidla 
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Príloha C: Vzor faktúry 
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Príloha D: Program Dispečer 

Kniha jázd je vytváraná automaticky, bez ľudského zásahu. Umožňuje Vám zapisovať si 

poznámky k jednotlivým jazdám alebo upraviť zaznamenaného vodiča pri vozidle. 

Samozrejmosťou je export údajov do formátu súborov Microsoft Excel a PDF ako aj tlač 

všetkých výstupov systému. Môžete si ju nastaviť tak, aby zlučovala krátke jazdy, 

vynechávala krátke prestávky, poprípade automaticky k jazdám priraďovala 

predvoleného vodiča. Z Knihy jázd sa prekliknete priamo do Mapy jázd alebo 

reportu Vyhodnotenie štýlu jazdy. Takýmto spôsobom môžete so systémom Dispečer 

pracovať ešte komfortnejšie. 

Samotné zobrazenie Knihy jázd môže mať niekoľko podôb: 

Po jazdách - štandardná kniha jázd so všetkými náležitosťami, ktoré nariaďuje Zákon č. 

595/2003 Z.z. Obsahuje základné zobrazenie zoznamu všetkých jázd konkrétneho 

vozidla za vybrané obdobie. Stĺpce si môžete presúvať, zobrazovať alebo skrývať. Ku 

každej jazde je informácia o začiatočnej a koncovej destinácii, čase odchodu a príchodu 

do destinácie, prejdené kilometre vozidla za danú jazdu, prípadne informácie o PHM. 

Môžete si podľa svojich potrieb nastaviť, ktoré stĺpce budete mať v tabuľke zobrazené. 

 

Obrázok 7: Kniha jázd 

Po dňoch – zobrazenie knihy jázd za jednotlivé dni vybraného obdobia, kde je zobrazený 

čas a miesto začiatku prvej jazdy a konca poslednej jazdy. Viete, koľko vozidlo jazdilo 

v konkrétny deň, kde začínalo, končilo a koľko najazdilo kilometrov. 

Detailný pohľad – všetky parametre získavané z vozidla v každom priebehu jazdy aj so 

súhrnnou štatistikou a mapou jázd. Vozidlá, ktoré poskytujú údaje z palubného počítača 

vozidla zobrazujú okrem grafu rýchlosti aj graf otáčok, spotreby, práce s plynovým 

https://www.dispecer.sk/sk/produkty/system-dispecer#mapy
https://www.dispecer.sk/sk/produkty/system-dispecer#vyhodnotenie
https://www.dispecer.sk/images/Po%20jazdach%20tabulka-2.png


 

32 

 

pedálom a pod. Súčasťou detailného pohľadu môže byť aj hodnotenie štýlu jazdy, ktoré 

sa zobrazuje v pravom paneli v tvare šípky. 

 

Obrázok 8: Graf vyťaženosti 

Graf vyťaženosti - obsahuje okrem tabuľky s jazdami aj graf vyťaženosť vozidla za 

vybraný časový interval. V prípade nákladných vozidiel a kamiónov si tak môžete 

kedykoľvek odkontrolovať dodržovanie doby jázd a prestávok. 

Súhrnné informácie – zobrazenie sumáru sledovaných hodnôt jednotlivých parametrov 

vozidla. Za konkrétne obdobie sa zobrazia informácie o celkových odjazdených 

kilometroch, načerpanej PHM, počte jázd, priemernej a celkovej spotrebe a pod. 

Zoznam vozidiel 

Zoznam vozidiel je základným výstupom monitorovacieho systému Dispečer, ktorý 

poskytuje prehľadné informácie o aktuálnom stave monitorovaných vozidiel. Okrem 

aktuálneho stavu vozidla je zobrazená aj aktuálna poloha, stav kilometrov, vyťaženosť 

vozidla, meno vodiča a informácie o ňom. 

 

Obrázok 9: Zoznam vozidiel 

https://www.dispecer.sk/images/kniha_dobre.jpg
https://www.dispecer.sk/images/zoznam-vozidiel-so-vsetkymi-tacho-ikonkami.png
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Mapy jázd 

Na Mape jázd získate prehľad o aktuálnej polohe a trase vybraných alebo všetkých 

vozidiel. Viete si na nej zobraziť trasy jednotlivých vozidiel v určitom časovom intervale 

ako aj prestávky na trasách. Farebne sú na mape rozlíšené destinácie začiatku a konca 

jazdy. V prípade, že vozidlo stojí dlhší čas na mieste so zapnutým motorom, zobrazí sa 

táto informácia aj na mape jázd ako aj státie s motorom naprázdno. 

 

 

Vytváranie vlastných miest 

Preddefinované vlastné miesta sa využívajú pri tvorbe knihy jázd a slúžia k lepšej 

orientácii v záznamoch. Takýmito vlastnými miestami môžu byť všetky destinácie, ktoré 

potrebujete k svojej práci ako napríklad miesta nakládky, vykládky, parkoviská, či 

miesta servisov. Vlastné miesta ako aj celú mapu si môžete zobraziť v rôznych 

pohľadoch, ktoré štandardne poskytujú aj Google mapy. 

Štatistiky jázd 

Systém Dispečer ponúka prehľadné štatistiky o využívaní vozidiel. Umožňuje porovnať 

údaje medzi vozidlami a vyhodnotiť jazdy celého vozového parku naraz. V prehľadnom 

zozname máte zobrazené informácie o jazdách ako: 

o EČV vozidla 

o meno vodiča 

o prejdené km 

o trvanie jazdy 

o rýchlosť (maximálna, priemerná) 

o načerpaná PHM 

o cena PHM a pod. 

Všetky údaje si môžete vyexportovať do súborov vo formáte .pdf a .xls. 

Obrázok 10: Mapy jázd  

https://www.dispecer.sk/images/mapa_2_2015.jpg
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Kontrola servisných udalostí 

Užitočnou funkciou je údržba vozidiel, prostredníctvom ktorej sledujete dodržiavanie 

uskutočňovania servisných prehliadok vozidla, výmen oleja, pneumatík, technických 

a ekologických kontrol a iných udalostí. Pri každom vozidle je zobrazená konkrétna 

udalosť a jej stav. 

Okrem dopredu preddefinovaných udalostí charakteristických pre konkrétne typy 

vozidiel si do systému pridať udalosti vlastné, závislé na čase (napr.: výmena lekárničky 

každé 2 roky) alebo udalosti závislé od prejdených kilometrov (napr.: výmena oleja 

každých 15000 km). Na každú udalosť ste automaticky upozornený. 

 

Obrázok 11: Servisná Agenda 

Evidencia nákladov 

V systéme Dispečer je možné evidovať rôzne druhy nákladov spojené s prevádzkou 

vozidla ako sú náklady na palivo, diaľničné poplatky, poistenia, servisy a údržby. 

 

Obrázok 12: Evidencia nákladov 

Prepojenie s tankovacími spoločnosťami - systém Dispečer má vytvorené prepojenia s 

niekoľkými tankovacími spoločnosťami. Všetky tankovania vozidla si tak dokážete do 

systému veľmi ľahko importovať. Na základe získaných informácií z tankovaní a údajov 

o vozidle systém automaticky počíta priemernú spotrebu vozidla. Prepojenia sú 

vytvorené so spoločnosťami:  

 

Obrázok 13: Zmluvní partneri 

https://www.dispecer.sk/images/serv._agenda_2.png
https://www.dispecer.sk/images/report-nklady.png
https://www.dispecer.sk/images/tankovacie%20spolonosti.png
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Modul CAN (FMS, OBD, VW) 

Palubný počítač vo vozidle poskytuje presné údaje o prevádzke vozidla. Na základe 

získaných dát dokáže systém Dispečer vyhodnocovať činnosť vozidla a vodiča, vytvárať 

štatistiky a pomôcť v práci zamestnancov na rôznych oddeleniach. V súčasnosti je možné 

pri určitých vozidlách pripojiť monitorovanie zariadenie priamo na zbernicu CAN  

a získať tak rôzne technické údaje o vozidle a jazde. 

Pri osobných vozidlách značky VW, SEAT, AUDI a ŠKODA je možnosť vyčítať údaje 

ako: 

o stav paliva 

o stav km 

o teplotu motora 

o otáčky motora 

Pri dodávkach značky MB (Sprinter, Vito), Fiat Ducato, Iveco Daily, Citroen Jumper, 

Renault Master, VW Transporter, Peugeot Boxer a Opel Movano je možnosť vyčítať 

údaje ako: 

o rýchlosť vozidla 

o akcelerácia/spomaľovanie 

o spotreba paliva 

o otáčky motora 

o prejdená vzdialenosť (okrem MB a VW Transporter) 

o stav paliva v nádrži vozidla (len Iveco Daily a VW Transporter) 

o stav km (len Iveco Daily a VW Transporter) 

o tempomat (len Iveco Daily a VW Transporter) 

V prípade nákladných vozidiel, kamiónov to môže byť aj: 

o otáčky motora 

o teplotu motora 

o prácu tachografu 

o spotreba paliva 

o stav km 

o rýchlosť vozidla 

o celková hmotnosť vozidla 

o hmotnosť celej súpravy 

o stav dvier vozidla (otvorené/zatvorené) 

o čas 
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o dátum 

o servisné udalosti 

Vyhodnotenie štýlu jazdy 

Monitorovací systém Dispečer Vám ponúka v prípade osobných vozidiel VW 

gropu, dodávkových vozidiel, nákladných vozidiel s FMS zbernicou report.      

Vyhodnotenie štýlu jazdy s detailnými štatistikami vozidla získanými priamo z palubného 

počítača. 

Z Vyhodnotenia štýlu jazdy máte k dispozícii údaje o: 

o Práci s plynovým pedálom počas jazdy 

o Rýchlostnom profile jazdy 

o Využívaní motora počas jazdy 

o Výskyte optimálnych otáčok motora vozidla 

Systém poskytuje viacero analýz a grafov deklarujúcich štýl jazdy vozidla alebo vodiča 

hodnotených podľa viacerých parametrov. 

 

Analýza rýchlostných profilov 

Na grafe sú zobrazené minimálne, priemerné a maximálne hodnoty početnosti pre každé 

rýchlostné pásmo. Rýchlostné pásma sú rozdelené tak, aby bolo jasne vidieť jazdu 

v dopravnej zápche, mestskej prevádzke, jazdu mimo mesta a jazdu na diaľnici. 

Zmena rýchlosti vozidla 

Využívajú sa informácie o rýchlosti vozidla, ale zameriavajú sa konkrétne na 

zrýchľovanie a brzdenie vozidla. Údaje sú zobrazené v grafe v štyroch pásmach a to 

stabilná jazda, mierne zrýchlenie a brzdenie, mestská prevádzka a prudké pridávanie 

a brzdenie. 

V systéme je možné rozlišovať naftový a benzínový motor. Známka pri grafe označuje 

využitie optimálnych otáčok motora počas jazdy. Z vozidla sa zaznamenávajú minimálne, 

priemerné a maximálne hodnoty otáčok motora. Následne sa jednotlivé hodnoty rozdelia 

do piatich pásiem rozsahov otáčok motora. 

 

V koláčovom grafe vyjadrujú percentá to, ako často z celej jazdy jazdil vodič 

v optimálnych otáčkach. Graf je rozdelený do 4 pásiem rozsahu otáčok motora. 

V závislosti od početnosti výskytu hodnôt otáčok motora z rovnakého intervalu sa 

hodnotenie hospodárnosti zlepšuje alebo zhoršuje. 



 

37 

 

 

Prevádzka motora naprázdno 

Zo zosnímaných údajov systém vyhodnotí koľko z jazdy vozidlo skutočne jazdilo a ako 

dlho stálo s naštartovaným motorom. V koláčovom grafe je modrou farbou zobrazená 

časť jazdy, kedy vozidlo skutočne jazdilo. Tmavou farbou je označená časť koľko vozidlo 

stálo s naštartovaným motorom. Súčasťou grafu je aj tabuľka s presným časom jazdy  

a motora naprázdno. 

 

Poloha plynového pedálu 

V grafe je zobrazená práca vodiča s plynovým pedálom. Zaznamenávajú sa minimálne, 

priemerné a maximálne hodnoty (percento stlačenia plynového pedálu). Celkové 

hodnotenie tohto parametru sa získava z početnosti výskytov jednotlivých hodnôt. 

Využívanie pomocných systémov vozidla 

V prípade nákladných vozidiel, kamiónov a autobusov s FMS zbernicou typu 2.0 máte 

k dispozícii aj graf využívania pomocných systémov vozidla. Na grafe je zobrazená 

početnosť výskytu využitia tempomatu, brzdy a retardérovej brzdy vozidla za zvolený 

časový interval. 

Spotreba paliva vozidla 

Posledná analýza je zameraná na spotrebu paliva vozidla. Spotreba paliva je v systéme 

Dispečer.sk zaznamenávaná s presnosťou na mikrolitre. Porovnáva sa referenčná hodnota 

spotreby vozidla s aktuálnou spotrebou vozidla. 

Všetky spomenuté analýzy sú súčasťou aj „Detailného pohľadu“ reportu Kniha jázd. 

Modul merania stavu a spotreby PHM 

Monitorovacie zariadenia vo vozidle podporujú priame meranie paliva v nádrži 

pomocou elektronickej sondy. Tento spôsob merania paliva zaznamenáva nielen 

spotrebované pohonné hmoty (ako napríklad prietokomery), ale zaznamenáva aj 

načerpané palivo. Toto meranie dosahuje odchýlku do 1% z objemu nádrže a v súčasnosti 

je jedným z najpresnejších a najspoľahlivejších riešení. Systém merania paliva je plne 

automatizovaný systém a funguje bez potreby ľudského zásahu. 

Monitorovacie zariadenie meria hladinu paliva nepretržite nielen počas jazdy ale aj počas 

státia. Nádrž je celý čas pod dozorom a každý pohyb v nej je zaznamenaný. Systém Vám 

automaticky zvýrazní údaj, pri ktorom došlo k podozrivému úbytku paliva. 
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Obrázok 14: Reporty PHM 

Bezpečnostný modul 

Systémový autoalarm 

Funkcia umožňuje uzamknúť aktuálnu polohu vozidla kedykoľvek na vami zvolený 

čas. Ak je autoalarm na vozidle aktivovaný a poloha vozidla sa zmení, prípadne 

vozidlo naštartuje, ste o tejto situácii okamžite informovaní. Alarm sa zobrazí 

priamo v systéme Dispečer, a súčasne v mobilnej aplikácii Mobilný Dispečer (len vo 

verzii pre mobilné zariadenia s operačným systém Android). Môže byť odoslaný 

aj emailom či SMS správou na preddefinované telefónne číslo. 

Diaľkovo ovládaný imobilizér 

Imobilizér môžete využívať pomocou mobilnej aplikácie Mobilný Dispečer. 

Jedným dotykom ho aktivujete/deaktivujete. Ak je imobilizér aktívny a vozidlo jazdí, po 

najbližšom vypnutí motora vozidlo už vodič nenaštartuje. 

Tlačidlo Panik 

Tlačidlo Panik, nazývaný aj ako tichý alarm, je známy najmä v bankovom sektore. Tento 

bezpečnostný prvok sa používa v prípade bezprostredného ohrozenia posádky a vozidla. 

Tlačidlo Panik je umiestnené v kabíne vozidla, kde má k nemu vodič okamžitý prístup. 

Ak by sa vodič dostal do situácie, v ktorej mu hrozí nebezpečenstvo, stlačí Panik tlačidlo 

a vyšle dispečerovi na pracovisko núdzový signál. Ten je o vzniknutom stave okamžite 

informovaný a dokáže zabezpečiť vodičovi pomoc na diaľku. 

Dverné snímače 

Pomocou dverných snímačov sa identifikuje stav dvier na vozidle (otvorené, zatvorené). 

Zabezpečenie dvier nákladného priestoru vozidla alebo návesu, zvyšuje bezpečnosť 

prepravy tovaru. Dispečer vždy vie, kedy a kde sa dvere nákladného priestoru otvorili. 

 

 

https://www.dispecer.sk/sk/aktuality/761-novinky-v-aplikacii-mobilny-dispecer-pre-android
https://www.dispecer.sk/images/priebeh_tyzden.png
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Modul merania teploty 

Vo vozidle je možné prepojiť monitorovacie zariadenie s teplotnými senzormi. Tie môžu 

byť umiestnené napríklad v kabíne vodiča alebo v nákladnom priestore vozidla 

a nepretržite tak monitorovať teplotu. V systéme Dispečer môžete využiť ponuku 

niekoľkých pohľadov na sledovanie priebehu teploty. 

V dennom pohľade si zobrazíte minimálne, maximálne a priemerné hodnoty 

zaznamenané z každého senzoru vo vozidle. Grafický pohľad Vám vykreslí priebehu 

teploty každého teplotného senzoru v každom okamihu. A v detailnom pohľade môžete 

vidieť každú zmena teploty zobrazenú v prehľadnej tabuľke. 

Alarmy a upozornenia 

Systém Dispečer zabezpečuje nepretržitý dohľad nad vozidlom aj prostredníctvom 

automaticky generovaných alarmov a upozornení. V systéme Dispečer, mobilnej 

aplikácii, emailom alebo SMS správou je používateľ notifikovaný na vznik rôznych 

situácií. 

SERVISNÉ UDALOSTI 

o Upozornenie, že sa blíži termín vykonania servisnej udalosti 

o Alarm o zmeškaní termínu vykonania servisnej udalosti 

MONITOROVANIE PALIVA V NÁDRŽI VOZIDLA 

o Alarm pri vzniku podozrivého úbytku paliva z palivovej nádrži 

o Alarm pri detekcii rozdielu údajov o tankovaní vozidla získaných z palivovej 

sondy a dokladu čerpacej stanice 

VŠEOBECNÉ 

o Upozornenie na otvorené dvere nákladného priestoru 

o Alarm vygenerovaný pri stlačení tlačidla Panik 

o Alarm pri strate GPS signál vozidla 

o Alarm pri poklese napätia na autobatérii pod kritickú hodnotu 

PREPRAVY 

V časti Prepravy sa nachádzajú alarmy a upozornenia, ktoré sa generujú len v prípade, že 

používateľ má vytvorené Prepravy v Module riadenia prepráv. 

Situácie, o ktorých ste v preprave informovaný: 

o Vybočenie vozidla z naplánovanej trasy 

o Nepovolené parkovanie 

o Nepovolené zastavenie 
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o Neskorý príjazd do destinácie 

o Použitie tlačidla Panik 

o Nedostupné údaje o vozidle 

o Otvorenie dverí nákladného priestoru 

v alebo mimo určenej zóny 

o Vozidlo sa nachádza menej ako 200 

km od miesta určenia 

o Príjazd do miesta nakládky/vykládky 

o Opustenie miesta nakládky/vykládky 

 

API rozhranie 

API rozhranie dovoľuje systému Dispečer komunikovať s ďalším interným alebo 

externým systémom. Prostredníctvom tohto rozhrania sa odosielajú 

na vyžiadanie dáta o aktuálnom stave vozidla, GPS bodoch, vodičoch ako aj kniha 

jázd vozidla. Takto si môžete obohatiť Vaše vlastné systémy a štatistiky o údaje 

z vozidla. Príručku k prepojeniu systémov pomocou API rozhrania si stiahnete priamo v 

systéme Dispečer, v časti Nastavenia - Prepojenia systémov. 

Dostupné údaje o aktuálnom stave vozidla: 

- Reálny čas 

- Množstvo paliva v nádrži 

- Teplota (až zo 4 teplotných senzorov) 

- Údaje o stavoch vozidla, GPS bodoch a prihlásených vodičoch (max 24 

hod.) 

- Stav motora 

- Meno vodiča 

- Čas zmeny vodiča 

- Poloha vozidla 

- Rýchlosť vozidla v km/hod 

- Údaje z Knihy jázd (max 31 dní) 

- Čas začiatku a konca jazdy 

- Názov miesta odchodu a príchodu 

- Odjazdená vzdialenosť 

 

Obrázok 15: Upozornenie na servisnú 

udalosť 

https://www.dispecer.sk/images/alarm_zme%C5%A1kanej_servisnej_udalosti.png
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