
 

 

Spojená škola, Duchnovičova 506, 06801 Medzilaborce 

Organizačná zložka: SOŠ polytechnická Andyho Warhola 

 

List pracovných postupov 

 

ŠTUDIJNÝ ODBOR: 2447 K mechanik hasičskej techniky  

ROČNÍK: tretí  

PREDMET TEORETICKÉHO VZDELÁVANIA: technológia  

NÁZOV TÉMY: Opravy nákladných a úžitkových automobilov 

NADVÄZNOSŤ NA PREDMET PRAKTICKEJ PRÍPRAVY: 

odborný výcvik  

Medzilaborce 2023                              AUTOR: Bc. Tomáš Pristaš  

 



Nákladné a úžitkové automobily 

 

Nákladný a úžitkový automobil (iné názvy: nákladné auto) je viacstopový úžitkový automobil 

určený na prepravu nákladu. Môže ísť o menší automobil s nosnosťou niekoľko ton alebo aj 

o veľkú súpravu s niekoľkými prívesmi, tzv. kamión, s hmotnosťou desiatok ton. Na pohon sa 

používa prevažne výkonný vznetový spaľovací motor s vysokým krútiacim momentom.  

 

 

Opravy  nákladných a úžitkových automobilov  

Hlavnou a najčastejšou opravou automobilov je údržba. Aby nám automobil slúžil a bol bezpečný, 

je potrebné vykonávať určité dôležité úkony. Najdôležitejším úkonom je kontrola a výmena 

prevádzkových kvapalín ako napr.: 

- výmena motorového oleja, 

- výmena chladiacej kvapaliny,  

- výmena brzdovej kvapaliny. 



Výmena motorového oleja 

 

Motorový olej sa postupne opotrebúva a stráca svoje pôvodné vlastnosti, preto je potrebné ho 

pravidelne meniť. Výmena oleja spočíva vo vypustení starej olejovej náplne a doplnení nového 

oleja. Je potrebné uvedomiť si, že interval výmeny motorového oleja nezávisí od jeho zloženia, 

ale je stanovený výrobcom vozidla. Nenájdete ho tak na škatuľke od oleja, ale v servisnej knižke 

alebo v návode k autu. Väčšinou sa interval pohybuje od 10 tisíc do 30 tisíc kilometrov alebo 

každé dva roky.  Taktiež je veľmi dôležité dodržať olejovu normu (napr. 0w30, 5w30,10w40) 

ktorú určuje výrobca vozidla podľa výkonu motora, zaťaženosti motora a dĺžky zaťaženosti.  

 

Olej plní v motore viacero úloh. Okrem mazania komponentov slúži aj na utesňovanie priestoru 

medzi piestom a valcom, stará sa o správne rozloženie tepla a zabraňuje vnútornej korózii motora. 

S postupom času sa však do oleja dostávajú nečistoty vznikajúce pri chode motora – najmä kovové 

čiastočky a uhlíkové usadeniny. Molekuly oleja postupne strácajú svoje vlastnosti a začínajú 

oxidovať. Takto degradovaný motorový olej môže spôsobovať koróziu motora a nedokáže 

zabezpečovať dostatočné mazanie. Hrozí zvýšené opotrebenie komponentov a motor môže mierne 

stratiť výkon. 

 

Pomôcky - gola sada, vidlicové kľúče, prstencové kľúče, nádoba na starý olej. 

Materiál - motorový olej, olejový filter, čistiace prostriedky. 

 

-    Prvým krokom výmeny oleja je zohriať motor na prevádzkovú teplotu 90° C. 

-     Auto postavíme na montážnu jamu alebo zdvihneme  na zdviháku (podľa možnosti),  kde  

umiestnime pod  olejovú vaňu nádobu na starý olej. 

-     Na najnižšom bode olejovej vane sa nachádza výpustná skrutka oleja ktorú si handrou 

vyčistíme. 

-    Po jej uvoľnení a vykrútení von necháme olej kompletne vytiecť do nádoby na olej. 



-     Pri výmene oleja je potrebná aj výmena olejového filtra, ktorý sa nachádza v motorovom 

priestore (u každého auta na inom mieste), ktorého výmena je jednoduchá, keďže olejový filter 

je nakrútený v chladiči oleja. 

-     Po vytečení motorového oleja z olejovej vane pokračujeme ďalším krokom, ktorým je 

uzatvorenie výpustného otvoru skrutkou, ktorú sme pred výmenou uvoľnili pre vypustenie 

oleja. 

-    Po utiahnutí a skontrolovaní, či je všetko v poriadku, je možné do motorového priestoru 

naliať nový olej, a to do otvoru na to určeného. 

-   Nasleduje kontrola predpísanej hladiny oleja, na ktorú slúži mierka oleja, na ktorej sú dve 

rysky označujúce minimum a maximum oleja.  

-    Správne by sme mali mať hladinu v strede, no je veľmi dôležité, aby bolo správne 

množstvo oleja, čiže aby ho nebolo málo, ale ani veľa.  

 

 

Výmena motorového oleja 

  

    Obr.1 Nalievanie nového oleja /www.autobazar.eu/       Obr. 2 Vypúšťanie starého oleja /www.profigaraz.sk/ 



Výmena chladiacej kvapaliny 

 

Kvapaliny chladiča chránia motor pred zamrznutím aj prehriatím. Toto je jeden z kľúčových 

komponentov dobre fungujúceho automobilu. Preto sa uistite, či je chladiaci systém správne 

servisovaný.  Výhodou je, že výmena tekutín v chladiči nie je zložitá. Interval výmeny je u 

každého auta ina podľa výrobcu auta. Väčšinou je to každých päť rokov alebo pri každej výmene 

vodnej pumpy, ktorá sa mení pri výmene rozvodov. Máme viacero druhov chladiacej kvapaliny, 

ktoré vieme rozoznať len podľa farby (ružová G12, žltá G10 a modrozelená G11) 

 

Pomôcky - gola sada, prstencové kľúče, nádoba na starú kvapalinu. 

Material - chladiaca kvapalina, čistiace prostriedky. 

 

Ako vymeniť chladiacu kvapalinu 

1. Starostlivo skontrolujeme stav chladiča a nájdeme vypúšťaciu zátku. V prípade menších 

netesností sa odporúča zaobstarať si tesnenie chladiča vo forme kvapaliny alebo prášku a 

pred výmenou ho použiť. 

2. Cez expanznú nádobu  nalejeme preplachovací prostriedok chladiaceho systému. 

3. Nastavíme gombík kúrenia do maximálnej polohy (kúrenie). 

4. Naštartujeme motor a necháme ho bežať 15 - 20 minút - čistenie systému je 

najúčinnejšie, keď sa systém zahreje. 

5. Počkáme, kým vychladne, vypustíme chladiacu kvapalinu cez chladič, kde by mal byť v 

najnižšom bode výpustný ventil. Ak nie je, vodu vypustíme odpojením spodnej hadice,  

ktorá sa nachádza medzi motorom a chladičom. 

6. Po vypustení chladiacej kvapaliny vypláchneme systém vodou, kým sa nevypláchnu 

všetky nečistoty. 

7. Zatvoríme vypúšťaciu zátku a naplníme chladič novou chladiacou kvapalinou (u každého 

auta ina podľa výrobcu) . Tekutinu je možné nalievať cez expanznú nádrž (obr.3). 

8. Po odvzdušnení systému skontrolujeme hladinu chladiacej kvapaliny.  



 

Výmena chladiacej kvapaliny 

 

 

   Obr. 3 Vyrovnávacia nádržka /www.tdipower.sk/             Obr. 4 Chladič motora /www.MotoTech.sk/ 

Výmena brzdovej kvapaliny 

 

Väčšina brzdových systémov je spojená s brzdovými doštičkami a kotúčmi. Na brzdovú 

kvapalinu sa často zabúda, čo je veľká chyba, pretože práve táto kvapalina má obrovský vplyv 

na fungovanie celého systému. 

Brzdová kvapalina je nepochybne jednou z najdôležitejších prevádzkových kvapalín v 

automobile. Jeho kvalita a úroveň priamo ovplyvňujú bezpečnosť. 

Podľa odporúčaní by sa brzdová kvapalina mala vymieňať každých 40 - 50 tisíc km alebo každé 

dva roky. Pre každý osobný, úžitkový a nákladný automobil je určená kvapalina podľa bodu 

varu (DOT), ktorý určuje výrobca.  

Teplota varu v závislosti na vlhkosti kvapaliny : kvapalina / 0% H2O / 3,7% H2O 

                                                                                    DOT3       205°C       140°C 

                                                                                    DOT4       230°C       155°C 

                                                                                    DOT5       260°C       180°C 



V tejto súvislosti je potrebné poznamenať, že výmena brzdovej kvapaliny nie je zvlášť ťažká. 

 

Pomôcky - gola sada, prstencové kľúče, nádoba na starú kvapalinu.  

Materiál - brzdová kvapalina, čistiace prostriedky.  

 

1. Prvým krokom k výmene starej brzdovej kvapaliny je odskrutkovať viečko nádoby pre brzdovú 

kvapalinu. 

2 .  Do otvoreného otvoru nádobky na kvapalinu upevníme vysoko tlakový prístroj na brzdovú 

kvapalinu (obr. 6).    

3. Po napojení prístroja uvoľníme na všetkých štyroch kolesách odvzdušňovací ventil, ktorým 

začne pomaly vytekať stará brzdová kvapalina (obr. 5). 

4. Natlakovaním prístroja sa začne pod vysokým tlakom tlačiť cez vyrovnávaciu nádobku nová 

brzdová kvapalina, ktorá automaticky vytláča starú brzdovú kvapalinu cez odvzdušňovací ventil 

každého kolesa. 

5. Pozorne sledujeme farbu brzdovej kvapaliny, keďže stará a opotrebovaná brzdová kvapalina je 

tmavého sfarbenia, nová kvapalina je svetlá a priehľadná. 

6. Ak vidíme, že z každého odvzdušňovacieho ventilu už vyteká svetlá a priehľadná kvapalina, 

môžeme uzavrieť každý odvzdušňovací ventil, kedy s istotou strojového plnenia vieme, že systém 

je kompletne vymenený a s určitosťou odvzdušnený. 

 

 

 

Obr. 5 Vypúšťanie starej kvapaliny/www.med-auto.com/Obr. 6 Tlakovanie novej kvapaliny/www.universlovakia.sk/ 

 

 



 

 

BOZP 

Používanie ochranných pomôcok pre ochranu zdravia, ako ochranné rukavice, ochranné okuliare 

očí, pracovný odev. 

Dodržiavanie pokynov s používaním zdvíhacieho zariadenia (správne uchytenie vozidla). 

Dodržiavanie pokynov s používaním pomôcok (vysokotlaková pumpa). 
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