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ANOTACE 

 Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu 

učebního textu do předmětu Doprava a přeprava. Cílem závěrečné práce je návrh 

učebního textu pro žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy, Střední školy Vocelova 

v Hradci Králové. Učební text je zaměřen na část týkající se pracovního režimu řidiče 

v silniční dopravě a jeho vykazování a sledování. 
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ANNOTATION 
 Thesis additional pedagogical study is focused  on preparing teaching text to subject 

Transport and transit.Goal of the thesis is proposition didactic text for pupils  in the 

field Transport operations and economic at the High school Vocelova in Hradec 

Králové. The teaching text is focused in part related to operating mode of driver in route 

transport a his reporting and observation 
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Úvod 

 

 

Závěrečná práce doplňujícího pedagogického studia je zaměřena na přípravu 

v rámci předmětu Doprava a přeprava. Cílem práce je vyhotovení učebního textu pro 

žáky oboru Provoz a ekonomika dopravy na Střední odborné škole a Středním 

odborném učilišti Vocelova v Hradci Králové. Učební text je určen pro žáky 3. ročníku 

a jeho náplň je součástí dvou maturitních témat v tomto předmětu. 

V předmětu Doprava a přeprava se žáci seznamují od prvého ročníku se základy 

dopravy, technologiemi základních druhů doprav a jednotlivými předpisy 

v mezinárodní i vnitrostátní přepravě, které souvisí s dopravním a přepravním procesem 

v silniční dopravě. 

Učební text je rozdělen na jednotlivé učební celky (kapitoly, podkapitoly), kde jsou 

stanoveny cíle výuky, výkladové texty, možné příklady použití, závěrečné shrnutí učiva 

s vymezením klíčových slov a s uvedením kontrolních otázek. 

Cílem vytváření učebního textu pro žáky střední školy je usnadnit žákům lepší 

orientaci v dané problematice, která se nachází ve více publikacích zpracovaných pro 

školení řidičů.  

Učební texty žákům i učitelům přináší úsporu času v psaní do sešitu, resp. diktování 

výkladovou část. Tento čas by měl využít k větší názornosti přednesu daného textu, pro 

zapojování žáků do výuky v komunikaci na dané téma, a tím prohloubit znalosti a 

vědomosti žáků. Učitel může využívat jiné metody výuky a tím více motivovat žáky pro 

výuku v předmětu, pro který má zpracovaný učební text. 

V poslední části (kapitole) práce navrhuji možný náhled jak popsané učivo 

didakticky rozdělit do charakteristických celků (činností), včetně popisu materiálního 

zabezpečení pro výuku a zdůvodnění proč dané téma vyučovat a co by mělo přinést 

žákům, které lze využít při případném zpracování ŠVP pro výše uvedený předmět 

výuky. 
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1. Předpisy upravující režim řidiče 

 

 

CÍL 

 Cílem je seznámit se základními předpisy v silniční dopravě upravující pracovní 

režim řidiče. 

VÝKLAD 

Předpisy, které upravují režim řidiče v silniční dopravě, mají za cíl harmonizovat 

podmínky hospodářské soutěže zlepšit pracovní podmínky a zvýšit bezpečnost provozu 

na pozemních komunikacích. 

Režim řidiče je usměrňován zejména stanovením doby řízení,'přestávek v řízení a: doby 

odpočinku řidiče v oblasti vnitrostátní i mezinárodní silniční dopravy. 

Těmito předpisy v případě České republiky jsou: 

1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006/ES ze dne15. 

března 2006, o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti 

týkajících se silniční dopravy, které platí v plném rozsahu od 11. 4. 

2007. 

2. Vyhláška o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní 

silniční dopravě (Dohoda AETR) č. 108/1976 Sb. ve znění vyhlášky 

č. 82/1984 Sb., a sdělení č. 80/1994 Sb.. 

3. Vyhláška č. 478/2000 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se 

provádí zákon o silniční dopravě. 

 Při zavedení výše uvedených předpisů došlo k zásadní změně od 1. 1. 2007, kdy 

přestal v návaznosti na nový zákoník práce platit zákon (č.. 485/200l Sb.), o pracovní 

době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. 
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 Pro přehlednost použití výše uvedených předpisů uvádím následující schéma 

působnosti jednotlivých předpisů stanovujících dobu řízení, přerušení doby řízení a 

dobu odpočinku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHRNUTÍ 

 Na úvod jsme se seznámili se základními předpisy platné v silniční dopravě pro 

pracovní režim řidičů. Uvedli jsme tři základní předpisy – nařízení č. 561/2006/ES, 

dohodu AETR a vyhlášku č. 478/200 Sb. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Jaké předpisy platí obecně pro režim řidičů? 

2. Jaké předpisy platí pro tuzemského dopravce pro vnitrostátní dopravu? 

3. Jaké předpisy platí pro tuzemského dopravce pro mezinárodní dopravu? 

Tuzemský dopravce 

Vnitrostátní doprava Mezinárodní doprava 

Nařízení EP a Rady 
č.561/2006/ES 
na všechny mimo uvedené 
výjimky přímo v nařízení a 
v předpisech ČR 

Vyhláška č. 478/200 
Sb. 
na ostatní, které jsou vyňati 
z působnosti nařízení 

Nařízení EP a Rady 
č.561/2006/ES 
na území EU a ve 
Švýcarsku, Lichtenštejnsku, 
Norsku a Islandu 

Mezinárodní dohoda 
AETR 
při cestě do a ze států, které 
přistoupily k této dohodě a 
nejsou členy EU nebo 
nemají uzavřenou smlouvu s 
ES 

Vnitřní předpisy státu, 
který není členem EU a 
nepřistoupil k Dohodě 
AETR a na jehož území je 
doprava prováděna 
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2. Nařízení č. 561/2006/ES 

 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých 

předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy svým obsahem upravuje 

provozování dopravy ve vnitrostátní a mezinárodní dopravě z pohledu řidiče.  

 

 

2.1  Platnost a výjimky z nařízení 

 

CÍL 

 První část obsáhlé kapitoly pojednává a seznamuje nás s platností uvedeného 

nařízení a s výjimkami pro určité přepravy. V celé kapitole zabýváme výjimkami 

z nařízení a jednotlivými úkony řidiče při přepravě – řízení, přestávka řízení, odpočinek 

a doby započítávané do pracovní doby řidiče. 

VÝKLAD 

 Nové nařízení č. 561/2006/ES vstupuje platnost dne 11. dubna 2007. 

Nařízení se vztahuje na přepravu: 

a) zboží vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu nebo přívěsu 

překračuje 3,5 tuny, 

b) cestujících vozidly, která jsou svou konstrukcí nebo trvalou úpravou určena pro 

přepravu více než devíti osob včetně řidiče, 

výhradně uvnitř Společenství nebo mezi Společenstvím, Švýcarskem a zeměmi, které 

jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (Norsko, 

Lichtenštejnsko a Island). 
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Nařízení uvádí výčet vozidel (v článku 3 a 13), na která se nevztahuje. Jde o: 

a) vozidla používaná pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě 

této linky nepřesahuje 50 km, 

b) vozidla, jejichž nejvyšší dovolená rychlost nepřesahuje 40 kilometrů v hodině, 

c) vozidla, která jsou ve vlastnictví ozbrojených sil, sil civilní obrany, požárních 

sborů a sil odpovědných za udržování veřejného pořádku 

d)  vozidla, včetně vozidel používaných při neobchodní přepravě humanitární 

pomoci, používaná za mimořádných okolností nebo při záchranných akcích, 

e) specializovaná vozidla používaná pro lékařské účely, 

f) speciální havarijní vozidla, operují-li v okruhu do 100 km od místa obvyklého 

odstavení vozidla, 

g) vozidla používaná při silničních jízdních zkouškách pro účely vývoje, opravy 

nebo údržby a nová nebo přestavěná vozidla, která ještě nebyla uvedena do 

provozu, 

h) vozidla nebo jejich kombinace, jejichž maximální přípustná hmotnost 

nepřesahuje 7,5 tuny a která se používají k neobchodní přepravě zboží, 

i) obchodní vozidla, která jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém 

se používají, považována za historická vozidla a používají se k neobchodní 

přepravě cestujících nebo zboží. 

 

 Nařízení také umožňuje členským státům na svém území nebo po dohodě s jiným 

členským státem i na jeho území udělit výjimku z článků 6 až 9 pro následně 

vyjmenované druhy přepravy: 

a) vozidly ve vlastnictví orgánů veřejné moci, 

b) vozidly používanými zemědělskými, pěstitelskými, lesnickými, chovatelskými 

podniky a podniky rybolovu pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 100 km 

od místa obvyklého odstavení, 
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c) zemědělskými a lesnickými traktory používanými pro zemědělské a lesnické 

činnosti v okruhu 100 km od místa obvyklého odstavení vozidla, 

d) vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřekračuje 7,5 tuny, 

e) vozidly provozovanými výlučně na ostrovech s rozlohou do 2300 km2, 

f) vozidly pro přepravu zboží na tratích v okruhu do 50 km od místa obvyklého 

odstavení vozidla s pohonem na zemní nebo zkapalněný plyn nebo elektřinu, 

jejichž maximální přípustná hmotnost včetně přívěsu nebo návěsu nepřesahuje 

7,5 tuny, 

g) vozidly používanými pro výcvik žadatelů o řidičské oprávnění, 

h) vozidly používanými v souvislosti s kanalizačními sítěmi, údržbou rozvodů 

vody, plynu a elektřiny, údržbou silnic, odvozem a likvidací domovního odpadu, 

telefonními službami, rozhlasovým a televizním vysíláním, 

i) vozidly s 10 až 17 sedadly používanými výlučně k neobchodní přepravě, 

j) specializovanými vozidly přepravujícími cirkusy a lunaparky, 

k) speciálně vybavenými vozidly pro mobilní projekty (zaparkovat a využít ke 

vzdělání), 

l) vozidly používanými pro svoz mléka a zpětnou přepravu nádob nebo mléčných 

výrobků pro krmení zvířat do hospodářství, 

m) specializovanými vozidly přepravujícími peníze nebo cennosti, 

n) vozidly používanými pro přepravu zvířecích odpadů nebo zvířecích těl, 

o) vozidly používanými výhradně na komunikacích uvnitř distribučních center jako 

přístavy, překladiště nebo železniční terminály, 

p) vozidly používanými pro přepravu živých zvířat z hospodářství na místní trhy a 

naopak nebo z trhů na místní jatka ve vzdálenosti do 50 km. 
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 Další drobné výjimky z nařízení může udělit členský stát na svém území po 

schválení Komisí pro vozidla, která se používají v předem vymezených oblastech s 

hustotou obyvatelstva menší než 5 osob na km2 v těchto případech: 

a) u vnitrostátní linkové dopravy cestujících, je-li jízdní řád schválen orgány, 

b) u vnitrostátní nákladní silniční dopravy na vlastní účet nebo na cizí účet a za 

úplatu, která nemá dopad na jednotný trh a je nezbytná pro zachování některých 

průmyslových odvětví na daném území a kde ustanovení tohoto nařízení 

umožňující výjimku stanoví omezení délky tratě v okruhu do 100 km. 

SHRNUTÍ 

 V první části režimu řidičů je uváděn článek 2, který pojednává pro koho nařízení je 

platné a jsou uváděny výjimky z nařízení č. 561/2006/ES. Jedná se o výjimky z článku 6 

a 9., které jsou uvedeny v článku 3 a 13. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Na koho se nařízení ES č. 561 vztahuje? 

2. Na koho se nařízení č. 561 nevztahuje? 

 

 

2.2  Doba řízení a přestávky v řízení 

 

CÍL 

 Blíže si popíšeme hlavní pracovní náplně, resp. úkony řidiče – řízením vozidla a 

přestávkami v řízení. V této i dalších souvisejících podkapitolách se budeme zabývat 

jen provozem s jedním řidičem. 

VÝKLAD 

Na začátku si musíme vysvětlit některé pojmy: 
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Doba řízení je doba trvání činnosti řízení (zaznamenává se tachografem nebo 

ručně). Začíná okamžikem, kdy řidič začne řídit vozidlo po skončení jedné doby 

odpočinku nebo přestávce, do okamžiku, kdy začne další doba odpočinku nebo 

přestávka (tj. "od odpočinku do odpočinku"). 

Doba řízení může být nepřetržitá nebo přerušovaná. 

Přestávka v řízení (tj. bezpečnostní přestávka, přerušení doby řízení) je doba, 

během níž řidič nesmí řídit ani vykonávat jinou práci (např. nakládat nebo vykládat 

náklad, provádět údržbu na vozidle apod.) a která je určena výhradně k zotavení 

řidiče. 

 

2.2.1 Doba řízení 

 Dobu řízení jsme si již definovali. Do doby řízení spadají úseky, které přímo 

souvisejí s činností řízení, tedy např. také zastavení vozidla před semaforem, 

železničním přejezdem, v kolonách nebo na hranicích. 

 Do doby řízení se naopak nepočítají takové časové úseky, kdy k přerušení jízdy 

došlo z jiných než uvedených důvodů a kdy řidič mohl opustit své místo za volantem. 

Musíme rozlišovat pojem "doba řízení" a pojem "pracovní doba".  

 Doba řízení musí být vždy kratší než pracovní doba, protože řidič kromě řízení 

vozidla provádí ještě celou řadu dalších úkonů, které se mu započítávají do pracovní 

doby (např. nakládku a vykládku vozidla, údržbu vozidla, administrativní práce atd.).  

 

2.2.2 Maximální doba řízení 

 Tento pojem patří k nejdůležitějším v celém nařízení (ES) č. 561/2006 a při 

silničních kontrolách je také nejvíce sledováno. Řidič by měl tedy především dbát na to, 

aby doba řízení pokud možno nikdy a za žádné kombinace řízení a zastávek nepřesáhla 

4,5 hodiny. 

Maximální doba řízení smí být překročena pouze ve velmi výjimečných případech: 
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a) hrozí-li nebezpečí pro cestující nebo náklad (např. pří výpadku topení nebo 

chlazení u chladírenských vozů), 

b) tzv. vyšší moc (např. kolona kvůli dopravní nehodě, stání na hranicích kvůli 

nečekané stávce celníků, přírodní katastrofy apod.), 

c) závada na vozidle. 

 

 Překročení musí řidič zaznamenat do záznamového listu nebo na výtisk z digitálního 

tachografu. Uvádí důvody překročení doby řízení. 

 

2.2.3 Denní doba řízení 

Denní doba řízení je celková doba řízení mezi skončením jedné denní doby 

odpočinku a začátkem druhé denní doby odpočinku nebo mezi denní dobou 

odpočinku a týdenní dobou odpočinku (tj. mezi dvěma denními odpočinky nebo 

mezi jedním denním a jedním týdenním odpočinkem. 

Denní doby řízení, ale i denní doba odpočinku, se nevztahuje na kalendářní, ale na tzv. 

plovoucí den, který zahrnuje časový úsek 24 hodin nezávisle na reálném čase 

kalendářního dne.  

Plovoucí den může začít v jednom kalendářním dni a pokračovat do dalšího 

kalendářního dne. Jeden plovoucí den obsahuje denní dobu řízení a denní dobu 

odpočinku. 

Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 hodin. 

Nejvýše 2x za týden může být denní doba řízení prodloužena na 10 hodin. 
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SHRNUTÍ 

 Denní doba řízení je 9 hodin, maximálně 2x v týdnu 10 hodin. Plovoucí den není 

roven kalendářnímu dni, ale obsahuje 24 hodinový časový úsek nezávisle na reálném 

čase. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Co je doba řízení? 

2. Kolik hodin může řidič denně řídit? 

 

2.2.4 Přestávky v řízení 

 Nejpozději po 4,5 hodinách řízení musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 

45 minut, pokud nezapočne dobu odpočinku. 

 Přestávku v řízení lze rozdělit, a to na přestávku nejméně 15 minut, po které 

následuje přestávka nejméně 30 minut (toto pořadí nelze měnit!). Přestávky v řízení 

se zařazují do doby řízení nebo okamžitě po této době. Po vyčerpání 45 minut přestávky 

začíná nový, maximálně 4,5 hodinový blok doby řízení. Pokud řidič nevyčerpá celou 

dobu řízení (4,5 hodiny) a použije přestávku 45 minut, začíná mu poté nový blok řízení 

4,5 hodiny. 

Přestávky v řízení může řidič trávit: 

a) pouze ve stojícím vozidle (při stání na parkovišti, ale také např. při čekání na 

odbavení na hraničním přechodu, při čekání během nakládky nebo vykládky 

vozidla apod.), 

b) mimo vozidlo (i v trajektu nebo po železnici), 

c) v pohybujícím se vozidle, které řídí jiný řidič (na lehátku ve spací kabině nebo 

na sedadle spolujezdce). 

Přestávky v řízení nesmí být považovány za denní odpočinek. Nahrazení přestávky v 

řízení odpočinkem možné, ale pouze za podmínky, že tento odpočinek trvá alespoň 3 

hodiny a řidič v této době může volně disponovat svým časem. 
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Bezpečnostní přestávky v řízení se řidiči započítávají do pracovní doby. 

 

SHRNUTÍ 

 Přestávka v řízení je 45 minut po 4,5 hodinové řízení. Dá se rozdělit na 15 minut a 

30 minut. Toto pořadí se nesmí měnit.  

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Co je přestávka v řízení? 

2. Jak dlouho trvá přestávka v řízení a jak se dá rozdělit? 

3. Kde může řidič trávit přestávku v řízení? 

4. Jak lze nahradit přestávku v řízení odpočinkem? 

 

2.2.5 Týdenní doba řízení 

Týdenní doba řízení je součet dob řízení během jednoho kalendářního týdne.  

Sleduje se doba řízení během jednoho týdne a během dvou po sobě následujících týdnů. 

"Týden" (kalendářní týden) je období mezi 00.00 hodin v pondělí a 24.00 hodin v 

neděli. 
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Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin. 

 

 

 

 

 

V jednom kalendářním týdnu může být šest denních dob řízení (4 x 9 hod. + 2 x 10 

hod.).  

Zároveň musí být splněny požadavky na týdenní pracovní dobu (40 hodin plus přesčasy, 

popř. 48 hodin u více pracovních poměrů, resp. při prodloužení maximálně 60 hodin. 

Při maximálním využití týdenní doby řízení a prodloužení týdenní pracovní doby tedy 

řidiči zbývají pouze 4 hodiny na jiné práce (60 h - 56 h = 4 h). Dodržování těchto dvou 

údajů je v praxi věnována velká pozornost. 

Celková doba řízení za dva po sobě následující týdny nesmí přesáhnout 90 hodin. 

 

 

SHRNUTÍ 
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. Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 hodin. Doba řízení za dva po sobě 

následující týdny nesmí přesáhnout 90 hodin. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Kolik hodin smí řidič řídit během týdne? 

2. Kolik hodin smí řidič řídit za čtrnáct dní? 

 

 

2.3  Denní a týdenní odpočinek 

 

CÍL 

 V této části navážeme na předešlé hlavní náplně pracovního režimu řidiče a 

rozšíříme o další důležité úkony řidiče, která úzce souvisí s řízením vozidla - 

odpočinkem. 

VÝKLAD 

Doba odpočinku je nepřerušená doba, během níž může řidič volně nakládat se 

svým časem. 

Rozlišuje se denní doba odpočinku a týdenní doba odpočinku. 

 

2.3.1 Denní doba odpočinku 

Denní dobu odpočinku můžeme rozlišovat jako: 

a) běžnou, 

b) zkrácenou. 

 Denní doba odpočinku lze i rozdělit na dvě části. Donu odpočinku lze i výjimečně 

přerušit za určitých podmínek. 

Běžná denní doba odpočinku. 



18 

Běžná denní doba odpočinku trvá nejméně 11 hodin v průběhu 24 hodin. 

 V průběhu každých 24 hodin po skončení předchozí denní nebo týdenní doby 

odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku. 

 Po uplynutí 11 hodinového odpočinku začíná další časový úsek 24 hodin (plovoucí 

den), který musí opět zahrnovat nejméně 11 hodin odpočinku. To znamená, že pokud 

řidič zahájí jízdu např. v neděli ve 20.00 hod., musí nejpozději v pondělí v 09.00 hod. 

zahájit svůj denní odpočinek. 

 Denní dobu odpočinku smí řidič strávit v zaparkovaném vozidle (mimo místo 

obvyklého odstavení vozidla), avšak pouze za podmínky, že vozidlo je vybaveno 

lehátkem pro každého řidiče a tudíž řidič nesmí být při trávení denního odpočinku v 

jedoucím vozidle.  

 

Zkrácení denní doby odpočinku. 

 Běžný denní odpočinek smí být zkrácen na nejméně 9 hodin následujících za 

sebou. Zkrácený denní odpočinek tedy trvá alespoň 9 hodin, ale je kratší než 11 hodin. 

Běžný denní odpočinek smí být zkrácen nejvýše třikrát týdně. 

Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič maximálně tři zkrácené denní 

doby odpočinku. Zkrácená doba denního odpočinku se nenahrazuje. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělení denní doby odpočinku 
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 Běžný denní odpočinek smí být v průběhu 24 hodin rozdělen a čerpán ve dvou 

oddělených částech. První část musí nepřerušovaně trvat nejméně 3 hodiny a druhá 

část odpočinku musí nepřerušovaně trvat nejméně 9 hodin. Toto pořadí nelze měnit. 

V případě rozdělení trvá běžný denní odpočinek trvat nejméně 12 hodin (3 + 9). 

 Denní odpočinek lze takto rozdělit každý den. Výjimkou jsou pouze dny, ve kterých 

je odpočinek zkrácen - zkrácený denní odpočinek už nelze dále dělit. 

 Denní doba odpočinku může rovněž nahradit přestávky v řízení. Aby však bylo 

možno tuto dobu vykázat jako denní odpočinek, musí tento časový úsek trvat nejméně 3 

hodiny. Lze to například využít v případě, kdy je zastaven provoz na dálnici a lze 

odhadnout, že tento stav bude trvat několik hodin. Řidič může zajet na parkoviště a 

původně 45minutovou přestávku v řízení protáhnout a změnit na část denního 

odpočinku. Podmínkou však je, že vozidlo musí být vybaveno lehátkem a že řidič 

během této doby nebude vykonávat žádné jiné práce. 

 

 

Výjimečné přerušení denní doby odpočinku 

 Výjimečně lze denní odpočinek nakrátko přerušit, pokud je vozidlo přepravováno na 

trajektu nebo po železnici. Tato přerušení mohou být maximálně dvě a dohromady 

nesmí přesáhnout 1 hodinu. Pokud by přerušení denní doby odpočinku mělo 

přesáhnout 1 hodinu, musí řidič svůj denní odpočinek rozdělit. Zároveň se tím denní 

odpočinek prodlouží o 1 hodinu. 



20 

 Je-li denní odpočinek rozdělen a čerpán ve dvou částech (3 + 9 hod.), týká se počet 

přerušení celé doby denního odpočinku, nikoli každého rozděleného úseku. Přerušený 

denní odpočinek se neprodlužuje, zůstává i nadále 11 hodin. 

 

SHRNUTÍ 

 Běžný denní odpočinek trvá nejméně 11 hodin. Zkrácení denní odpočinek trvá 

nejméně 9 hodin. Tento lze použít 3x do týdne. Rozdělení denního odpočinku je možné 

na dvě části, ale pouze v pořadí 3 hodiny a 9 hodin, ale jen běžnou dobu, ne zkrácenou. 

Výjimečně lze odpočinek přerušit a to 2x s délkou obou částí do 1 hodiny, ale jen při 

přepravě na trajektu nebo po železnici. Odpočinek nahrazuje i bezpečnostní přestávku 

jen za podmínky, že trvá nejméně 3 hodiny. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Definuj dobu odpočinku? 

2. Kolik trvá denní doba odpočinku a jak se dá zkrátit? 

3. Jak se rozděluje denní doba odpočinku? 

4. Kdy lze denní dobu výjimečně přerušit? 

 

2.3.2 Týdenní doba odpočinku 

Týdenní doba odpočinku je možná nejpozději po uplynutí šesti 24 hodinových 

časových úseků (plovoucích dnů) od skončení předchozí týdenní doby. 

 Stejně jako v době denního odpočinku, i při týdenním odpočinku musí mít řidič 

možnost volně nakládat se svým časem. 

Rozeznáváme týdenní odpočinek: 

a) běžný, 

b) zkrácený. 
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 Běžná týdenní doba odpočinku musí trvat nejméně 45 hodin po sobě 

následujících. V každém týdnu musí být jedna z denních dob odpočinku použita jako 

týdenní odpočinek, tj. prodloužena na celkové trvání 45 po sobě následujících hodin. 

 Zkrácená týdenní doba odpočinku musí mít délku trvání 24 hodin za podmínky, 

že toto zkrácení bude vyrovnáno před koncem 3. následujícího týdne. 

 V provozu sledujeme u odpočinku dvou týdenní interval: V kterýchkoli dvou po 

sobě následujících kalendářních týdnech musí mít řidič dvě běžné týdenní doby 

odpočinku  nebo jednu běžnou a jednu zkrácenou týdenní dobu odpočinku. 

Platí podmínka: Dvě zkrácené týdenní doby za sebou nejsou povoleny! 

 Zkrácenou týdenní dobu odpočinku smí řidič strávit mimo místo obvyklého 

odstavení vozidla v zaparkovaném vozidle, pokud je vybaveno lehátkem (pro každého 

řidiče). 

 

Vyrovnání zkráceného týdenního odpočinku 

 Zkrácení týdenního odpočinku o 21 hodin (ze 45 na 24 hodin) musí být vyrovnáno 

odpovídající dobou odpočinku vybranou vcelku před koncem 3. týdne následujícího po 

dotyčném týdnu. 

 Náhrada za zkrácení doby týdenního odpočinku musí být připojena k jinému 

odpočinku trvajícímu nejméně 9 hodin a musí být zajištěna na žádost řidiče na 

stanovišti vozidla nebo v místě pobytu řidiče.  

 Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne 

následujícího, smí být připojena k jednomu nebo k druhému z těchto týdnů, nikoli k 

oběma. 
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SHRNUTÍ 

 Týdenní doba odpočinku je po šesti 24 hodinových úsecích nejméně 45 hodin. Lze ji 

zkrátit na 24 hodin, ale musí se před koncem třetího týdne vyrovnat o zbylých 21 hodin 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Kolik trvá týdenní doba odpočinku a jak se dá zkrátit? 

2. Vysvětli vyrovnání zkráceného týdenního odpočinku? 

3. Kde a jak smí řidič trávit denní a týdenní dobu odpočinku? 

 

 

2.4  Provoz se dvěma řidiči 

 

CÍL 

 Popis provozu s dvěma a vice řidiči a poukázat na některé odlišnosti od 

předcházejících části. 

VÝKLAD 

 Provoz se dvěma (nebo více) řidiči je stav, kdy mezi dvěma po sobě následujícími 

denními dobami odpočinku nebo mezi denní a týdenní dobou odpočinku jsou ve vozidle 

přítomni nejméně dva řidiči, aby je řídili. Přítomnost druhého řidiče (nebo řidičů) ve 

vozidle je povinná po celou dobu jízdy, jedinou výjimkou je první hodina provozu s 

více řidiči (zohledňuje se zde případ, kdy jeden řidič po cestě vyzvedne druhého v jiném 

místě bydliště). 
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 Pokud tato podmínka není splněna, není jízda považována za jízdu v provozu se 

dvěma řidiči a musí se uplatňovat zásady pro osádku s jedním řidičem! 

 Z toho vyplývá, že například vystoupí-li druhý řidič, aby zařadil svůj odpočinek, a 

ve vozidle zůstává nadále už jeden řidič, musí se zároveň tímto okamžikem změnit také 

režim pro osádku s jedním řidičem. Pokud byli ve vozidle původně tři řidiči a jeden z 

nich vystoupí, zůstává samozřejmě provoz se dvěma řidiči zachován. 

 Při provozu se dvěma řidiči se sleduje časový úsek 30 hodin, na rozdíl od provozu s 

jedním řidičem, kdy tzv. plovoucí den zahrnuje časový úsek 24 hodin. 

 Jsou-li ve vozidle nejméně dva řidiči, musí mít každý z nich denní odpočinek 

nejméně 9 hodin v průběhu každých 30 hodin od skončení předchozího denního nebo 

týdenního odpočinku. 

Doby odpočinku při provozu se dvěma řidiči nelze dělit ani zkracovat! 

 Pracovní režim obou řidičů probíhá synchronně - v době, kdy jeden řidič řídí 

vozidlo, vykazuje druhý řidič pracovní pohotovost a tráví ji buď na sedadle spolujezdce, 

nebo na lehátku (druhému řidiči se však tato pracovní pohotovost nezapočítává do 

pracovní doby). 

 Při provozu se dvěma řidiči v podstatě odpadají bezpečnostní 45 minutové 

přestávky v řízení, případně - pokud druhý řidič sedí vedle řidiče a nijak mu aktivně 

nepomáhá při řízení vozidla - lze dobu 45 minut pracovní pohotovosti druhého řidiče 

považovat za přestávku. Po vystřídání se pracovní činnosti obou řidičů vymění. 

 Denní odpočinek si oba řidiči vybírají současně. Další doba řízení v režimu se 

dvěma řidiči může začít až v okamžiku, kdy oba řidiči mají za sebou svůj individuální 

odpočinek trvající nejméně 9 hodin. 

 Výhodou v provozu se dvěma řidiči je, že denní doba řízení v rámci časového úseku 

30 hodin (tj. mezi dvěma denními odpočinky) může v součtu dosahovat 18 hodin, poté 

zbývají ještě max. 3 hodiny pro jiné práce a pak oba řidiči současně nastoupí odpočinek. 
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SHRNUTÍ 

 Pro provoz se dvěma řidiči se bere časový úsek 30 hodin. Denní odpočinek si oba 

řidiči vybírají současně a musí být 9 hodin. Nezkracuje se a nedělí se. Odpadají 

bezpečnostní přestávky. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Jaká musí být splněna podmínka, abychom mohli hovořit o prvozním režinu se 

dvěma řidiči? 

2. Jak dlouhý je časový úsek? 

3. Kolik je denní doba odpočinku? 

 

 

2.5  Odchylky od nařízení č. 561/2006/ES 

 

CÍL 

 Objasnit odchylky od nařízení č. 561/2006/ES. 

 



25 

VÝKLAD 

 Uvedeme si a popíšeme čtyři odchylky od nařízení č. 561/2006/ES: 

1. Odchylka za účelem nalezení vhodného místa zastávky 

Řidič se může odchýlit od ustanovení pouze v míře nezbytné pro dojetí na 

vhodné místo zastávky (do 15 minut), aby zajistil bezpečnost osob, vozidla a 

nákladu, pokud neohrozí bezpečnost silničního provozu. 

Tuto odchylku musí řidič zaznamenat ručně na záznamový list záznamového 

zařízení. 

2. Cesta k vozidlu a od vozidla 

Doba, kterou řidič stráví na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla, 

které spadá do působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 a které se nenachází v místě 

řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, se nezapočítává jako doba 

odpočinku. Tento čas se vykazuje buď jako pracovní pohotovost, nebo jiná 

práce. 

Pokud by řidič řídil jiné vozidlo nepodléhající nařízení (ES) č. 561/2006, je tato 

doba řízení jiného vozidla započítávána jako jiná práce. 

3. Přerušení přestávky nebo odpočinku kvůli přeparkování vozidla 

Toto se může přihodit na konečné zastávce autobusu, parkovišti, hraničním 

přechodu, a jedná-li se výjimečné přerušení odpočinku, musí řidič ručně 

zaznamenat do záznamového listu.  

4. Vykazování času stráveného na trajektu nebo ve vlaku 

Pokud řidič nákladní nebo osobní dopravy doprovází vozidlo přepravované na 

trajektu nebo po železnici a má přitom k dispozici lůžko nebo lehátko může v 

tomto čase čerpat přestávku nebo denní či týdenní odpočinek. 

Tato přerušení mohou být nejvýše dvě a nesmějí přesáhnout jednu hodinu. 
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Možnost přerušení se týká pouze běžné denní doby odpočinku. Při čerpání 

zkrácené nebo běžné týdenní doby odpočinku přerušení není možné. Přerušený 

denní odpočinek neprodlužuje! 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Vyjmenuj odchylky od nařízení? 

2. Vysvětli odchylku za účelem nalezení vhodného místa zastávky, 

 

 

2.6  Pracovní doba řidiče (osádky vozidla) 

 

 Není stanovena ani nařízením 561/2006 ES ani Dohodou AETR Pro české 

zaměstnavatele dopravce je od 1. 1. 2007 stanovena zákoníkem práce a nařízením vlády 

č. 589 /2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku 

zaměstnanců v dopravě a provádí některá ustanovení zákoníku práce. 

Pracovní dobu můžeme rozdělit na dva typy zaměstnanců v dopravě: 

1. Zaměstnanci, kterými jsou členové osádky nákladního automobilu nebo 

autobusu v silniční dopravě podle nařízení ES č. 561, kterými jsou řidiči, 

pomocníci řidiče a průvodčí. 

2. Zaměstnanci městské hromadné dopravy, kterými jsou členové osádky autobusu 

a členové osádky autobusu linkové osobní dopravy, u které délka žádného ze 

spojů nepřesahuje 50 km. 

 

Pracovní dobou člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu se rozumí: 

1. doba řízení vozidla, 

2. nakládka a vykládka, 
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3. kontrola a dohled nad cestujícími při nastupování do autobusu nebo vystupování 

z autobusu, 

4. čištění a prohlídka vozidla, 

5. sledování nakládky a vykládky, 

6. práce, kterou se zajišťuje bezpečnost vozidla, nákladu nebo cestujících, 

7. technická údržba vozidla, 

8. nezbytná jednání před správními orgány související s plněním pracovních úkolů, 

9. administrativní práce spojené s řízením vozidla, 

10. doba, kdy je člen osádky nákladního automobilu nebo autobusu připraven na 

pracovišti k výkonu práce (čekání na nakládku a vykládku jejíž doba není ředem 

známa), 

11. bezpečnostní přestávka, 

12. nařízené lékařské prohlídky - zaměstnavatel musí zaměstnanci nahradit 

případnou ztrátu výdělku, pokud mu vznikla tím, že se podrobil lékařské 

prohlídce. Nařízené lékařské prohlídky se posuzují jako důležité osobní 

překážky v práci na straně zaměstnance. 
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3. Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní 

silniční dopravě (AETR) 
 

CÍL 

 Seznámíme se s dalším předpisem popisující pracovní režim řidiče. 

VÝKLAD 

 Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě byla 

sjednána 1. července 1970 v Ženevě; příslušným národním předpisem pro Českou 

republiku. 

 Dohoda AETR U, dále technické požadavky na kontrolní zařízení (kotoučové 

tachografy), jejich používání a kontroly. 

 Dohoda AETR platí pro mezinárodní dopravu na území všech jejích smluvních 

států, jedná se o všechny členské státy EU, státy náležející do Evropského společenství 

volného obchodu (Norsko, Island a Lichtenštejnsko, Švýcarsko a další státy dohody 

AETR (Rusko, Turecko, Bělorusko, atd.). 

 Jednotlivé doby v pracovním režimu řidičů se od července 2010 sjednotili na stejné 

hodnoty. Myslím tím dobu řízení, bezpečnostní přestávku a doby odpočinku jak pro 

jednoho řidiče, tak i pro provoz dvou a více řidičů 

 Dohoda AETR platí pro všechny členy osádek silničních nákladních vozidel nebo 

autobusů v mezinárodní silniční dopravě: 

a) z nebo do třetích zemí, které jsou smluvními státy dohody AETR, nebo při 

průjezdu přes tyto země na celé jízdní trase, pokud jsou přepravy zajišťovány 

vozidly registrovanými v členském státě EU nebo v jedné ze zemí dohody 

AETR, 

b) z nebo do třetí země, která není smluvní stranou dohody AETR, vozidly 

registrovanými v takové třetí zemi, na všech jízdních trasách uvnitř EU nebo na 

území smluvních států dohody AETR. 
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 Jednoduše bychom mohli říci, že dohoda AETR platí na území smluvních států 

dohody AETR včetně průjezdu přes členské státy Evropské unie. 

SHRNUTÍ 

Dohoda AETR je Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční 

dopravě. Upravuje věk řidičů, dobu řízení, přestávky a doby odpočinku a kontrolní 

zařízení pro vykazování režimu řidičů. Platí pro mezinárodní dopravu n území 

členských státu EU a států dohody AETR. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Pro koho platí nařízení dohody AETR? 

2. Působnost dohody AETR je na jakém území a v jaké dopravě? 

3. Co upravuje dohoda AETR? 
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4. Vyhláška č. 478/2000 sb., kterou se provádí zákon o silniční 

dopravě 
 

CÍL 

 Seznámit se s právním předpisem, který upravuje režimy řidičů ve vnitrostátní 

dopravě pro vozidla vyjmutá z nařízení č. 561/2006/ES. 

VÝKLAD 

 Novelizovaná vyhláška stanovuje požadavky na dobu řízení, bezpečnostní přestávky 

a doby odpočinku platné od 1. 1. 2008: 

a) v silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících v 

linkové osobní dopravě, u které délka žádného se spojů nepřesahuje 50 km, 

Doba řízení - denní - 10 hodin,       

  čtrnáctidenní - 100 hodin. 

Bezpečnostní přestávka – po 4 hodinách jízdy nejméně 30 minut, lze rozdělit po 

nejméně 10 minutách. 

Denní odpočinek nepřetržitý – 11 hodin,      

     zkrácený – 9 hodin (3x v týdnu),    

     dělený – na dvě nebo tři části, podmínkou je aby jedna 

část trvala nejméně 8 hodin, a celkově musí být 12 hodin. 

Týdenní odpočinek - alespoň 24 hodin s tím, že za období 3 týdnů bude 

odpočinek činit celkem alespoň 105 hodin 

b) při provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách 

uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení (ES) č. 56112006, na které se nevztahují 

ustanovení článků 5 až 9 tohoto nařízení, 

Bezpečnostní přestávka – po 4,5 hodinách řízení je 45 minut, dá se rozdělit na 

15 minutové úseky 
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c) v silniční dopravě pro cizí potřeby prováděné vozidly pro přepravu cestujících, 

která jsou podle druhu své konstrukce a svého vybavení určena pro přepravu 

nejvýše devíti osob včetně řidiče, 

Denní odpočinek je 8 hodin. 

Dělený denní odpočinek – na dvě části, kde jedna nejméně 6 hodin a celkem 

minimálně 10 hodin. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Doba řízení, bezpečnostní přestávka a doba odpočinku pro přepravu vozidly 

používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě? 

2. Odlišnosti ostatních druhů přeprav? 
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5. Zařízení pro kontrolu provozu vozidel 

 

CÍL 

 Seznámení se záznamovými zařízeními, umět číst záznamové listy. 

VÝKLAD 

 Problematika pracovního režimu řidiče, jak již byla popsána, se musí sledovat, 

vyhodnocovat a kontrolovat, k tomu nám slouží záznamové zařízení. 

 Záznamové zařízení musí být zabudováno a užíváno ve vozidlech, která jsou 

registrována v členském státě a používána pro silniční přepravu cestujících nebo zboží, 

s výjimkou vozidel uvedených ve výjimkách nařízení č. 561/2006/ES. 

 O záznamových zařízeních tzn., vybavení vozidel záznamovým zařízením v silniční 

dopravě hovoří nařízení č. 3821/1985/EHS. Toto nařízení obsahuje (řeší): 

1. Zásady a oblast působnosti. 

2. Schvalování typu. 

3. Montáž a kontrolu. 

4. Používání zařízení. 

 

Nařízení má tři přílohy:  

a) Příloha I 

  Požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu – analogový tachograf. 

b) Příloha I b 

  Požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž a kontrolu – digitální tachograf. 

c) Příloha II 

  Schvalovací značka a osvědčení. 
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Záznamová zařízení zaznamenávají především tyto údaje: 

1. Ujetou vzdálenost vozidlem. 

2. Rychlost vozidla. 

3. Dobu řízení. 

4. Doby jiných prací a doby pracovní pohotovosti. 

5. Doby přestávek v řízení a denní doby odpočinku. 

6. Otevření skříňky obsahující záznamový list, vložení karty řidiče. 

7. Přerušení napájení. 

 

 Záznamové zařízení musí být zabudováno a užíváno ve vozidlech, která jsou 

registrována v členském státě a používána pro silniční přepravu cestujících (více než 9 

osob) nebo zboží nad 3.5 tuny včetně návěsu nebo přívěsu 

SHRNUTÍ 

 Nařízení EHS č. 3821/85 pojednává o typech záznamových zařízení, o jeho 

schvalování. Záznamové zařízení zaznamenávají pracovní režim řidiče, jeho pracovní 

doby, ujetou vzdálenost a rychlost vozidla.  

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Vyjmenuj a popiš přílohy nařízení EHS č. 3821/85? 

2. Jaké údaje zaznamenávají záznamová zařízení? 

3. Která vozidla musí být vybavena tachografy? 

4. Co řeší nařízení EHS č. 3821/85? 
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5.1  Analogové záznamové zařízení – kotoučový tachograf 

 

CÍL 

 Cílem je seznámit se s analogovým tachografem z hlediska zapisování činností 

řidiče na záznamový list. 

VÝKLAD 

 Pro záznam práce řidiče je záznamový list (kotouč) určený k zaznamenání údajů, 

který se vkládá do záznamového zařízení, na němž zapisovací přístroj průběžně zapisuje 

požadované informace. Každý řidič má své záznamové listy. Záznamový list má 

identifikační údaje na přední a zadní straně kotouče. 

 

5.1.1 Přední strana záznamového kotouče 

Na přední straně jsou především dvě oblasti: 

A. Oblast identifikace kotouče: 

Nachází se uprostřed kotouče, řidič identifikační údaje vyplňuje rukou, jsou 

povinné. Údaje: 

a) Příjmení a jméno řidiče. 

b) Místo na začátku (vložení). 

c) Místo na konci (vyjmutí). 

d) Datum vložení. 

e) Datum vyjmutí. 

f) Registrační značka. 

g) Stav počítadla km na začátku. 

h) Stav počítadla km na konci. 

i) Ujetá vzdálenost – nemusí být vyplněno. 
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B. Oblast pro automatický záznam  

  Obsahuje čtyři pásma: 

1. Oblast pro identifikaci času  

Na obvodu kotouče je vytvořena časová stupnice odstupňovaná 

v intervalech 15, případně 5 minut (celkem 24 hodin). 

2. Oblast záznamu rychlosti 

   Rozdělena na mezikruží po 20 km/hod (vyznačena číslicí). 

3. Oblast záznamu činnosti  

   Zaznamenávají se doby dle času provádění jednotlivé činnosti. 

   Činnost je rozlišena tloušťkou zapsané stopy: 

a) Odpočinek – nejtenčí čára. 

b) Řízení – nejsilnější čára. 

c) Jiná práce. 

d) Doba pohotovosti. 

  Síla čáry se značkou jsou znázorněny na vnitřním mezikruží kotouče. 
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4. Oblast pro ujetou vzdálenost  

   Záznam se provádí úsečkami mezi dvěma kružnicemi  

Jedna úsečka představuje 5 km – tzn., vzdálenost mezi dvěma vrcholy 

lomené čáry představuje 10 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHRNUTÍ 

 Údaje na přední straně záznamového listu jsou rozděleny do dvou oblastí – pro 

identifikaci a pro automatický záznam. Automatický záznam se rozděluje čtyř oblastí – 

záznam času, rychlosti, činnosti řidiče a vzdálenosti. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Jaké oblasti záznamu jsou na přední straně kotouče? 

2. Jak se člení automatický záznamy údajů? 

3. Jak se zapisují činnosti řidiče? 

4. Jak se odečítá z kotouče rychlost vozidla? 
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5.1.2 Zadní strana záznamového listu 

VÝKLAD 

Na zadní straně jsou následující oblasti: 

1. Oblast pro identifikační údaj kotouče. 

a) Jméno, značka výrobce. 

b) Schvalovací značka kotouče. 

c) Horní mez zaznamenatelné rychlosti. 

d) Schvalovací značky typu tachografů, pro něž je kotouč použitelný. 

2. Oblast pro záznamy změny vozidla 

3. Oblast pro ruční záznam činnosti řidiče 

Píše sem řidič i zdůvodnění proč nemohl nedodržet pravidla 561/2006/ES nebo 

při nefunkčnosti tachografu  
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SHRNUTÍ 

 Údaje na zadní straně záznamového listu jsou rozděleny do třech oblastí – pro 

identifikaci, pro změny vozidla a pro ruční záznam činností řidiče. 

KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Jaké oblasti záznamu jsou na zadní straně kotouče? 

2. Jaké údaje vyplňuje ručně řidič? 

 

 

5.2  Digitální zařízení – digitální tachograf 

 

CÍL 

 Cílem je seznámit se s digitálním tachografem z hlediska zapisování činností řidiče 

na do paměti tachografu, na kartu řidiče. 

VÝKLAD 

 Nařízení 561/2006/ES stanoví použití digitálních tachografů od 1. 5. 2006, kdy 

vozidla poprvé uvedená do provozu musí být vybavena digitálním tachografem. 

Digitální tachograf je záznamové zařízení pro automatické nebo poloautomatické 

zobrazení, záznam a ukládání podrobností o pohybu vozidla a o pracovní době řidiče.  

 

Záznamové zařízení plní funkce: 

a) Monitoruje vkládání a vyjímání karet. 

b) Měří rychlost a ujetou vzdálenost. 

c) Měří čas, tzn. intervaly doby řízení (i datum)s přesností na minuty 

d) Monitoruje intervaly jiných činností řidiče s přesností na minuty. 

e) Zaznamenává a ukládá data do paměti 365 dní. 
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f) Zaznamenává data pro výstupy tiskové a na karty 

 

Digitální tachograf pracuje ve čtyřech režimech. 

1. Provozní režim. 

2. Kontrolní režim. 

3. Kalibrační režim. 

4. Podnikový režim. 

 

5.2.1 Karty digitálního tachografu 

 Jedná se o programovatelné karty pro užití v záznamovém zařízení. Karta umožňuje 

identifikaci totožnosti držitele karty, převod údajů a jejich ukládání. Vydavatelem všech 

karet je v České republice Ministerstvo dopravy 

Rozeznáváme následující typy karet: 

1. Karta řidiče − bílá barva karty. 

2. Karta podniku − žlutá barva karty. 

3. Kontrolní karta  − modrá barva karty. 

4. Karta servisu  − červená barva karty. 

 

Karta řidiče 
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Obsahuje: 

1. Identifikační data − číslo karty, vydávající stát, vydávající orgán a datum 

vydání, datum počátku a konce platnosti karty. 

2. Identifikační data držitele karty - příjmení, jméno, datum narození, 

komunikační jazyk. 

3. Údaje o řidičském průkazu – vydávající stát, číslo řidičského průkazu. 

4. Údaje o použitých vozidlech - datum a čas použití vozidla, údaje o ujeté 

vzdálenosti, registrační značka, členský stát, ve kterém je vozidlo zaregistrováno 

Karta řidiče musí být schopna uchovat pro každý kalendářní den následující údaje: 

a) datum, 

b) stav počítadla dní použití karty, 

c) celkovou vzdálenost ujetou řidičem v průběhu dne, 

d) status řidiče v 00.00 hodin, 

e) jakoukoliv změnu statutu posádky (posádka, samotný řidič), otvoru pro vložení 

karty (řidič, druhý řidič), statusu karty (vložena, vyjmuta), činnosti (jízda, 

pohotovost, jiné práce, přestávka a odpočinek) a čas změny. Paměťová karta 

řidiče musí uchovávat údaje o jeho činnosti nejméně po 28 dní 

f) místa, kde začíná nebo končí výkon denní práce (datum a čas vložení údajů, 

pokud jsou zadány ručně), typ vložených údajů, stát kde byly údaje vloženy, 

ujetou vzdálenost, 

g) o událostech a závadách, s tím, že karta řidiče musí být schopna uchovat data 

vztahující se k posledním šesti událostem každého typu a k posledním dvanácti 

poruchám každého typu, 

h) o kontrolních činnostech (datum a čas provedení kontroly, číslo kontrolní karty a 

členský stát vydávající kartu, typ kontrolní činnosti - zobrazení, vytištění 

stahování, doba stahování, pokud k němu došlo, registrační číslo vozidla a 
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členský stát registrující vozidlo). Karta řidiče musí být schopna uchovat jeden 

takový záznam, 

i) o použití karty vztahující se k vozidlu, které otevřelo použití karty, a údaje 

vztahující se ke zvláštním podmínkám. 

 

Karta podniku 

 

 

 

 

 

Obsahuje identifikační data a údaje o digitálním tachografu a o držiteli karty (název 

podniku a jeho adresa). Umožňuje odemčení dat digitálního tachografu pro stahování, 

prohlížení a vytištění údajů. Musí být schopna uložit nejméně 230 záznamů.  

 

Kontrolní karta 

 

 

 

 

 

 

Slouží pro kontrolní orgán, obsahuje podobné údaje jako karty předešlá, musí být 

schopna uložit minimálně 230 záznamů, používají ji kontrolní orgány. 
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Karta servisu 

 

 

 

 

 

 Karta servisu obsahuje: 

1. bezpečnostní prvky (osobní identifikační číslo - PIN, kryptografické klíče pro 

párování snímačů pohybu s celky ve vozidle), 

2. identifikační údaje (číslo karty, vydávající členský stát, název vydávajícího 

orgánu a datum vydání, počátek a konec platnosti karty), 

3. identifikaci držitele karty (název servisu, jeho adresa, jméno a příjmení držitele, 

jazyk, kterému dává přednost), 

4. údaje o použitém vozidle (stejným způsobem jako karta řidiče), 

5. údaje o činnosti řidiče (karta servisu je schopna uložit údaje o činnostech řidiče 

stejně jako karta řidiče minimálně o jednom dni), 

6. začátek a ukončení denní činnosti řidiče, údaje o událostech a závadách o 

kontrolní činnosti obdobně jako karta řidiče, 

7. údaje o kalibraci a nastavení času (důvod kalibrace, identifikace vozidla, 

aktualizace nebo potvrzení dat, identifikace záznamového zařízení), 

8. údaje o specifických podmínkách (stejně jako karta řidiče). 

 

SHRNUTÍ 

 Používání digitálních tachografů od 1. 5. 2006. Digitální tachograf pracuje ve 4 

režimech a k obsluze požívá 4 karty – řidiče, podniku, kontroly a servisu. 
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KONTROLNÍ OTÁZKY 

1. Od kdy musíme používat digitální tachografy? 

2. Vyjmenuj pracovní režimy a připoj k nim karty digitálního tachografu? 

3. Jaké údaje obsahuje kata řidiče? 

4. Jaké údaje obsahuje karta podniku? 

5. Jaké údaje obsahuje karta kontrolní a servisu? 

 

5.2.2 Výtisky z digitálního tachografu 

 

Záznamové digitální zařízení musí být schopno vytisknout údaje z vlastní paměti dat 

nebo karet tachografu. Jedná se o následující záznamy, uvedené v tabulce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisk z karty řidiče 

 Jedná se o výtisk denní činnosti řidiče, který se skládá z následujících bloků a musí 

obsahovat stanovené datové záznamy. Časové údaje jsou uvedeny ve tvaru dd/mm/rrrr.  
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Jednotlivé bloky: 

1. Datum a čas vytištění  

2. Identifikátor bloku  

3. Držitel karty – řidič – příjmení, jméno, identifikace karty, datum ukončení 

platnosti 

4. Vozidlo – VIN kód, členský stát/RZ  

5. Označení digitálního tachografu  

6. Kalibrace digitální tachografu  

7. Činnost řidiče zaznamenaná na kartě – datum, počet použití karty 

8. Činnost po vložení karty  

Doba řízení   

Doba odpočinku  

Jiná práce     

Doba pohotovosti  

 

9. Neznámé - ? 

 

10. Denní součet  

11. Události a chyby zaznamenané na kartě  

 

 

12. Podpisy kontrolora a řidiče, místo kontroly 
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V případě poruchy tachografu musí řidič zapisovat ručně do vytištěné tabulky. 

 

 

 

 

Doklady pro řidiče, když nemá záznamové listy  

 Jedná se o doklad nebo doklady, kdy řidič nemá na příslušné dny, kdy nepracoval ve 

vozidle záznamový list. Dopravce je povinen vydat řidiči tvz. žlutý kotouč nebo 

prohlášení o nevykonávání práce – řidiče. 

 

Kontrolní otázky 

1. Druhy výtisků z tachografu? 

2. Popis výtisku z karty řidiče? 

3. Způsob zapisování činností při poruše tachografu? 
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6. Didaktické rozdělení učiva 

 

 

 Celé učivo je potřebné rozdělit do několika samostatných didaktických celků, které 

se musí ve vyučovacích hodinách spojovat a propojovat tak, aby žák dostával nové 

informace, které jsou postaveny na již zvládnuté látce. Tento úkol je dle mého 

nejsložitější činností učitele a závisí na kvalitě přípravy na vyučovací jednotku. 

V případě využívání učebních textů má učitel částečně usnadněnou roli tím, že zná 

dopředu novou náplň látky a může si jen doplňovat změny nebo nové poznatky. Další 

výhodou je, že odpadá problematika s poruchami žáků při psaném a poslechovém 

projevu, kterých v nynější době rapidně přibývá. 

 Didaktické celky jsem rozdělil do částí: 

1. Výběr vyučovací metody. 

2. Organizační forma vyučování. 

3. Didaktické prostředky vyučování. 

 

 

6.1  Výběr vyučovací metody 

 

 Vyučovací metody chápeme jako způsoby záměrného uspořádání činností učitele i 

žáků, které směřují ke stanoveným cílům v dané problematice. Existuje velká řada 

klasifikace vyučovacích metod od slovních až po metody aktivizující. Pro výuku je 

dobré vybrat metodu takovou, která bude nejlépe vystihovat náplň výuku a bude 

vycházet i z potřeb chápání žáků. Jednotlivé metody neexistují ve vyučovacím procesu 

samostatně, ale jsou vzájemně propojeny. 

 Pro daný učební text bych zvolil propojení metod slovních s metodami názorně 

demonstrujícími ve formě ukázek příkladů pracovních režimů řidičů, s metodami 
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diagnostickými a klasifikačními, především s metodami ústních a písemných zkoušek. 

Ústní zkoušky bych volil nejdříve orientační a následně další vyučovací hodinu 

klasifikační formou tzv. kolokvia. Následně by mělo být písemné přezkoušení nebo 

didaktického testu. Dle mého pohledu je lepší klasifikační přezkoušení rozdělit po 

malých celcích a následně za ucelenou samostatnou oblast. 

 

 

6.2  Organizační forma vyučování 

 

 Organizačních formy vyučování závisí i na vybavenosti školy. Od klasicích jen 

výkladových a opakovacích forem hodin je potřebné přecházet i jiné formy výuky. Při 

zpracování učebního textu je k tomu přechodu blíže z důvodu, že učitel má více času při 

vlastní vyučovací hodině a může tím připravit zajímavější a více motivující formu 

vyučovací hodiny. 

 Základní charakteristika hodiny zůstává neměnná, ale v části výkladu lze využít, 

pokud je škola na to vybavená, nejnovější ICT prostředky formou kvízů, doplňovaček a 

dalších motivujících prvků pro žáky. Lze lépe využívat i skupinové organizování 

hodiny, kde skupiny vytváření nějakou část odděleně (doba řízení, doba odpočinku), a 

poté sestavují společně pracovní den řidiče. 

 

 

6.3  Didaktické prostředky vyučování 

 

 Jak jsem se již v minulé části zmínil, je tato problematika z větší části limitována 

vybaveností školy. V případě, že škola je dobře vybavená PC a interaktivními systémy, 

má učitel usnadněnou úlohu jak více motivovat žáky. 

 Interaktivní systém, systém diaprojektor + plátno umožňuje lépe prezentovat novou 

látku, lépe organizovat procvičovanou látku i k využití simulačních případů. 
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6.4  Rozdělení učiva 

 

 V následující tabulce uvádím názorné a možné řešení rozdělení učiva do 

jednotlivých celků s uvedení materiálního zabezpečení a z odůvodněním výstupů pro 

žáky a učitele. 

 

Charakteristika činnosti Materiální zabezpečení Zdůvodnění (proč?) 
Název tématu (látky): 
Legislativa v dopravě. 
Režim řidiče a Dohoda AETR, 
vyhláška č. 478/2000 Sb. 
Záznamové zařízení 
 
 

Teoretická učebna 
s interaktivní tabulí, 
učebna informatiky, 
vzory vyplněných a 
prázdných dokladů 
používaných pro 
vyhodnocení pracovního 
dne řidiče. 

Téma vychází 
z kurikulárních 
rámců RVP 37-41-
M/01 Provoz a 
ekonomika dopravy. 
Téma je zahrnuté 
v bloku předmětu 
Doprava a přeprava. 

Didaktický výběr učiva: 
Dílčí témata: 
Ø Obecně o nařízení 
ES/561/2006, 
Ø Doba řízení, 
Ø Doba odpočinku, 
Ø Pracovní doba řidiče, 
Ø Dohodou AETR. 
Ø Vyhláška č. 478/2000 Sb., 
Ø Záznamové zařízení 

 

PC, dataprojektor, 
interaktivní tabule 
prezentace, učební texty, 
internet, vzorové doklady. 

Téma Režimy řidičů 
jsou součástí 
předmětu Doprava a 
přeprava v třetím 
ročníku. Rozsah 
učiva a časový 
prostor odpovídá 
studijnímu zaměření 
oboru, je součástí 
profilových znalostí 
absolventa. 

Cíl vyučovacích jednotek: 
Hlavním cílem je poskytnout žákům 
základní odborné znalosti z oblasti 
dopravy, které jim umožní správnou 
orientaci v dopravní problematice. 
 

PC, dataprojektor, 
interaktivní tabule 
prezentace, učební texty, 
internet, vzorové doklady. 

Podrobné zvládnutí 
probíraného tématu je 
pro žáky nutností 
z důvodu pozdější 
možné profese, je 
jedním ze stěžejních 
pilířů učiva. 

Činnost učitele (časový plán): 
1. Obecně o nařízení ES/561/200: 
- vymezení pojmů v nařízení č. 561. 
 (1 vyučovací hodina) 
 
2. Doba řízení: 
- rozdělení doby řízení s časovými 
hodnotami, 
- denní a týdenní doby řízení, 
- zařazování bezpečnostních 
přestávek do doby řízení, 

 
1. Dataprojektor, PC, 
powerpointová 
prezentace. 
 
2. Dataprojektor, PC, 
powerpointová 
prezentace, interaktivní 
tabule s pracovními listy  
 
 

 
1. Poznatky jsou 
upevňovány pomocí 
odborných textů  
 
2. Doba řízení je 
základ pro výpočet 
mzdy řidiče, zároveň 
je stěžejní pro 
plánování délky 
přeprav a jejich 



49 

- procvičení v pracovních listech. 
(2 vyučovací hodiny) 
 
3. Doba odpočinku: 
- dělení doby odpočinku s časovými 
hodnotami, 
- způsob zařazování doby odpočinku 
do pracovního režimu řidiče, 
- procvičení v pracovních listech 
(2 vyučovací hodiny) 
 
4. Pracovní doba řidiče: 
- údaje, které tvoří pracovní dobu 
řidiče, 
- způsoby zahrnutí a výpočtu těchto 
časových údajů do mzdy řidiče, 
- praktický příklad. 
(2 vyučovací hodiny) 
 
5. Dohodou AETR a vyhláška č. 
478 
- o Dohodě AETR, 
- vyhkáška478 
(2vyučovací hodiny) 
 
 
 
 
 
6.Záznamové zařízení: 
- analogový tachograf, 
-digitální tachograf, 
(4vyučovací hodiny 
 
 
 
7. Shrnutí a písemná práce. 
(3 vyučovací hodiny) 
 

 
 
 
3. Dataprojektor, PC, 
powerpointová 
prezentace, interaktivní 
tabule s pracovními listy  
 
 
 
 
4. Dataprojektor, PC, 
powerpointová 
prezentace, interaktivní 
tabule s pracovními listy 
(příklady přeprav) 
 
 
 
5. Dataprojektor, PC, 
powerpointová 
prezentace. 
 
 
 
 
 
 
 
6.Dataprojektor, PC, 
interaktivní tabule, 
příklady záznamových 
listů 
 
 
 
7. Dataprojektor, PC, 
interaktivní tabule, 
papírový pracovní list 
s příkladem přepravy 

časový průběh. 
 
 
3. Doba řízení je 
taktéž základním 
časovým údajem pro 
výpočet mzdy řidiče, 
zároveň je stěžejní 
pro plánování délky 
přeprav a jejich 
časový průběh. 
4. Žáci se seznámí 
s různými způsoby 
vyhodnocování 
přeprav a určování 
mzdy řidiče 
z prakticky 
vyplněných dokladů 
o přepravě. 
5. Žáci již mají 
teoretické poznatky a 
vědí, jak postupovat 
v činnostech řidiče 
při přepravě. Osvojí 
si poznatky pracovní 
doby řidiče v jiných 
státech než EU. 
 
 
6. Žáci se seznamují 
se zapisování a 
čtením pracovních 
činností řidiče. 
 
 
 
7. Forma hodnocení 
se skládá 
z teoretických 
poznatků a 
praktického vyplnění 
pracovních listů. 
Dále viz. Forma 
hodnocení. 

Činnost žáků (časový plán): 
1. Obecně o nařízení ES/561/200: 
Žáci se seznámí s nařízením 
pojednávajícím o práci osádek 
v dopravním a přepravním procesu. 
Využívají znalosti z minulé látky 

 
1. Dosavadní znalosti 
žáků, vlastní poznámky, 
powerpointová 
prezentace, PC, 
interaktivní tabule. 

 
1. Žáci si zopakují 
předchozí látku a tím 
si upraví celkový 
náhled na danou 
problematiku, doplní 
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legislativy a řízení provozu a aktivně 
se zapojují do výkladu. 
(1 vyučovací hodina) 
 
2. Doba řízení: 
Žáci s pomocí učitele se snaží 
definovat a rozpoznávat jednotlivé 
části pracovní doby řidiče. Aktivně 
se zapojují při práci s pracovními 
listy. Vytvářející si svůj pracovní 
týden. 
(2 vyučovací hodiny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Doba odpočinku: 
Žáci s pomocí učitele se snaží 
definovat a rozpoznávat jednotlivé 
části pracovní doby řidiče. Aktivně 
se zapojují při práci s pracovními 
listy. Vytvářející si svůj pracovní 
týden. 
(2 vyučovací hodiny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pracovní doba řidiče: 
Žáci definují další pracovní činnosti, 
které jsou zahrnuty v pracovní době 
osádek vozidel při přepravách. Na 
praktickém příkladu- údaje, které 
tvoří pracovní dobu řidiče, 
(2 vyučovací hodiny) 
 
 
 
 
5. Dohoda AETR a vyhláška 478 
Žák se seznámí s odlišnostmi 
v jiných státech, s dřívějšími 

 
 
 
 
2. Dosavadní znalosti 
žáků, vlastní poznámky, 
powerpointová 
prezentace, PC, 
interaktivní tabule, 
pracovní listy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Dosavadní znalosti 
žáků, vlastní poznámky, 
powerpointová 
prezentace, PC, 
interaktivní tabule, 
pracovní listy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Vlastní poznámky a 
znalosti žáků, 
powerpointová 
prezentace, PC, 
interaktivní tabule, 
praktické příklady. 
 
 
 
 
 
5. Dosavadní znalosti 
žáků, vlastní poznámky, 
powerpointová 

si znalosti tak, aby je 
mohli mít utříděné 
pro další nové 
poznatky. 
2. Žáci si zopakují 
teoretické vědomosti 
z předchozí hodiny a 
tím si je fixují pro 
další využití 
v praktické rovině. 
Učitel vhodnými 
podněty dovádí žáky 
k definicím 
jednotlivých druhů 
dob řízení, prakticky 
ukazuje na 
příkladech, čímž si 
lépe mohou látku 
zapamatovat. 
 
3. K poznatkům o 
části pracovní doby si 
žáci přidávají nové 
poznatky o druhé 
podstatné části této 
doby, a tím dostávají 
ucelený pohled na 
práci řidiče. Jsou 
vedeni 
k samostatnosti při 
úpravách pracovních 
listů, čímž si lépe 
ověřují své znalosti a 
zatříďují nové 
poznatky. 
 
4. Toto učivo 
završuje základní 
vědomosti žáka o 
pracovní době řidiče, 
jeho zvládnutím je 
žák schopen správně 
zpracovat určité 
kroky při 
vyhodnocování 
dokladů z přepravy 
ve vztahu k řidiči. 
5. Porovnání s jinými 
pravidly práce řidiče 
v jiných státech než 
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poznatky se aktivně zapojuje při 
získávání nových vědomostí. 
(2 vyučovací hodina) 
 
 
 
 
 
 
6.Záznamová zařízení: 
Žák se seznámí s fungování a 
záznamenáváním činností řidiče 
(4 vyučovací hodiny) 
 
 
7. Shrnutí a písemná práce. 
Dotazy k tématu. Písemný test. 

prezentace, PC, 
interaktivní tabule. 
 
 
 
 
 
 
 
6.Dosavadní znalosti 
žáků, vlastní poznámky, 
powerpointová 
prezentace, PC, 
interaktivní tabule. 
 
7. Papír, psací potřeby a 
obdrží pracovní list 
s příkladem přepravy. 

v EU, mu dává 
celkový přehled o 
dané problematice. 
Vše si následně 
ověřuje na cvičeních 
s dopravním SW 
v předmětu Praktická 
cvičení. 
 
6. Učivo doplňuje 
pracovní činnosti 
řidiče z hlediska 
záznamu a kontroly. 
 

Forma hodnocení míry osvojení 
učiva: 
Kromě dialogu s žáky lze využít i 
průběžného orientačního zkoušení, 
dále hodnocení při zpracování 
pracovních listů, či ohodnocení 
samostatné domácí práce, kterou lze 
žákům zadat. Vhodným způsobem 
ověření znalostí je i písemný test, 
kam je možné začlenit jak definice, 
tak i praktický příklad práce řidiče 
při přepravě 

 
 
Interaktivní tabule, papír , 
PC, poznámky žáků, 
pracovní listy s příklady 
přepravy. 

 
 
Nejlepší metodou 
výuky je dialog 
vedený se žáky, 
jelikož dochází 
k okamžité zpětné 
vazbě a učitel ví, zda 
žáci látku pochopili. 
Bohužel ne všichni se 
do dialogu zapojí, a 
proto je vhodné 
hodnotit a 
klasifikovat studijní 
výsledky žáků i ústní 
a písemnou formou. 

Dotčené klíčové kompetence: 
kompetence k učení,  
kompetence k řešení problémů, 
kompetence komunikativní, 
 
 

 
Vše výše uvedené 

Tento odborný 
předmět a tato 
tématika přináší 
novou oblast pro 
rozšíření znalostí 
žáků, kteří jsou v této 
tématice často 
vystavováni 
konfrontaci teorie 
s praxí zejména pak 
po příchodu 
absolventů do 
pracovního života.  
Kompetence k učení 
Žáci: 
-s porozuměním 
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poslouchat mluvené 
projevy, pořizovat si 
poznámky; 
-využívat ke studiu 
různé informační 
zdroje a zkušenosti 
své i jiných lidí. 
Kompetence k řešení 
problémů 
-spolupracují při 
řešení problémů 
s jinými lidmi 
(týmové řešení), 
volí vhodné způsoby 
a prostředky, 
využívají zkušenosti 
a vědomosti dříve 
nabyté, 
Komunikativní 
kompetence 
-formulují své 
myšlenky 
srozumitelně a 
souvisle, jazykově 
správně v mluvené i 
psané podobě; 
-vyjadřují se 
přiměřeně účelu 
jednání a 
komunikační situaci; 
-účastní se aktivně 
diskusí, formulují a 
obhajují své názory a 
postoje. 
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Závěr 

 

 

Učební text popisuje jen jednu část mezinárodních a vnitrostátních předpisů 

v silniční dopravě, a to pracovní režim řidičů a jeho zaznamenávání pro vyhodnocování 

a kontrolu. 

Samotný učební text je pro žáky učebnicí a pro učitele vodítko pro výuku daného 

problému. Měl by být doplněn pro výuku prezentacemi jednotlivých podkapitol 

s příklady z praxe i dalšími názornými pomůckami dané problematiky. 
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6) Nařízení 561/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 15. března 2006 
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http://tachospeed.pl/cz_zakony_a_smernice.php/308


 

Přílohy 

 

 

Seznam příloh. 

1. Zadání a vyhodnocení příkladu režimu řidiče dle nařízení č. 561/2006/ES. 

2. Doklady pro řidiče nemající záznamové listy z vozidla. 
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Zadání: 

Přeprava Hlinsko - Němčičky byla sjednána dle telefonické dohody mezi p. Půlpánem a 

p. Hadáčkem. Jednalo se o přepravu dřeva z  Vítanova do Němčiček. Nakládka byla 

domluvena na den 1. 2. 2012 ve Vítanově mezi 15:00 – 15:30h. Vykládka 

v Němčičkách byla domluvena na den 2. 2. 2012 ve 12:00h. Na zpáteční cestu si p. 

Půlpán vyjednal vytížení z obce Zastávka – Brno venkov. Jednalo se o přepravu 

atypických palet do Hlinecké firmy LG Marketing. Nakládka byla domluvena na den 2. 

2. 2012 do 15:30h. Vykládka byla domluven na den 2.2.2012 do 21:00h 
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Časový harmonogram přepravy  
 

 

Datum Místo Čas Trvání Činnost Poznámky 

St
ře

da
 1

.2
.2

01
2 

Hlinsko 
Taussigova 267 15:00 0:15 Ř Přejezd na nakládku 

4km 
Vítanov 15:15 
Vítanov 15:15 – 16:40 1:25 JP Nakládka 
Vítanov 16:40 

0:10 Ř 4km Hlinsko 
Taussigova 267 16:50 

Hlinsko  
Taussigova 267 16:50 – 24:00 

16:10 DO Čerpán doma 

Č
tv

rt
ek

 2
.2

.2
01

2 

Hlinsko 
Taussigova 267 24:00 – 9:10 

Hlinsko 
Taussigova 267 9:10 

0:05 Ř 
Přejezd k čerpací stanici 

PHM 
3km Hlinsko 

Benzina 9:15 

Hlinsko 
Benzina 9:15 – 9:30 0:15 JP Občerstvení 

Hlinsko 
Benzina 9:30 2:30 Ř 143km 
Němčičky 12:00 
Němčičky  12:00 – 13:40 1:40 JP Vykládka 
Němčičky 13:40 0:15 Ř 11km Hustopeče 13:55 
Hustopeče 13:55 – 14:10 0:15 JP Tankování 
Hustopeče 14:10 

0:45 Ř Přejezd na nakládku 
49km Brno 

Zastávka 14:55 

Zastávka 
Brno 14:55 – 15:40 0:45 P  

Zastávka 
Brno 15:40  

1:30 Ř 88km Hlinsko 
LG Marketing  17:10 

Hlinsko  
LG Marketing 17:10 – 17:35 0:20 JP Vykládka 

Hlinsko 
LG Marketing 17:30 

0:10 Ř Přejezd domů 
2km Hlinsko 

Taussigova 267 17:40 
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Zadání pro studenty: 

 

 

Činnosti Technické údaje 

Celková doba Ř (řízení)  

Celková doba JP (jiná práce)  

Celková doba P (přestávka)  

Celková doba DO (denní odpočinek)  

Celková doba přepravy  

Celková ujetá vzdálenost  

Celková spotřeba pohonných hmot  
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