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Tachograf – zařízení, které v nákladních automobilech 
                       a autobusech zapisuje rychlost, kterou se 
                       vozidlo pohybovalo.
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Tachograf – zařízení, které v nákladních automobilech 
                       a autobusech zapisuje rychlost, kterou se 
                       vozidlo pohybovalo.

   Kombinuje v sobě hodiny, měření ujete dráhy,
   měření rychlosti a její záznam na papírový

                       kotouček.

                       Je povinným vybavením vozidel nad 3,5 tuny,
   policie pomocí záznamů na kotoučcích kontroluje

                       dodržování povolené rychlosti, dobu jízdy a 
   povinné přestávky v jízdě.
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Měření rychlosti

Hodiny

Měření ujeté dráhy
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Odjištění tachografu
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Odklopení tachografu
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Otevřený tachograf
připravený na vložení
papírového kotoučku
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Zapisovací 
hrot



  

Tachograf

Václav Piskač, 2008

Vložení záznamového 
kotoučku z papíru
citlivého na tlak
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Kotouček se záznamem 
rychlosti
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Kotouček  – je vyroben z papíru citlivého na tlak, pro
                      nakreslení čáry stačí po papíru přejet ostrým 
                      předmětem (jehlou, nehtem, ...).
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                      Další den se musí vložit nový. Řidič je povinnen
                      kotoučky archivovat.
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Kotouček  – je vyroben z papíru citlivého na tlak, pro
                      nakreslení čáry stačí po papíru přejet ostrým 
                      předmětem (jehlou, nehtem, ...).
  
                      Kotouček slouží k záznamu jízdy během 24 hodin.
                      Další den se musí vložit nový. Řidič je povinnen
                      kotoučky archivovat.

                      V současnosti je záznam na papír nahrazen
                      elektronickým záznamem dat, která se ukládají
                      na čipovou kartu.
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Čistý kotouček
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Detail kotoučku
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Záznam denní jízdy
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Záznam večerní jízdy téměř 
stálou rychlostí 90km/h
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