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Nápadné obrysové značení 

Dle předpisu EHK č. 48 musí být vozidla příslušných kategorií od 10. 7. 2011 
(původní datum byl až 10. 10. 2011) vybavena nápadným značením, které zvýší 
viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla.

Reflexní obrysové značení v ČR jen pro nová vozidla

Pro vnitrostátní dopravce platí povinnost vybavit vozidla reflexní obrysovou 
páskou jen pro vozidla registrovaná po datu 10. 7. 2011. V jiných zemích (např. 
na Slovensku) platí tento předpis zpětně pro všechny vozidla v příslušných 
kategoriích (bez ohledu na datum registrace).

Kategorie vozidel s povinným obrysovým značením

Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šírku 2100 mm a částečné 
obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsu a 
kabin tahačů je povinné v následujících kategoriích:

N2: S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny 
N3: S výjimkou podvozku s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsu 
O3: Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t 
O4: Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t

Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat 
povinné obrysové značení, může být instalováno značení pruhy.

Co musí reflexní pásky splňovat?

Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající 
se tvaru, rozměrů, kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických 
požadavků, obsažené v předpisu č.104. Reflexní pásky musí být na lícní straně 
opatřeny homologační značkou, v intervalech nejméně jednou v 0,5m délky.

Jak provést vyznačení reflexní páskou?

Barvy: 

na boky bílá nebo žlutá•
na zadní stranu žlutá nebo červená.•

Úplné obrysové vyznačení

Kategorie dílů

Akční nabídka

DAF

IVECO

MAN

MERCEDES-BENZ

RENAULT

SCANIA

VOLVO

NÁVĚSY

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vyhledávání

OE číslo, název dílu...  

Akční nabídka - 
červen

Autochladnička 47L, 
kompresorová 

lednice 

 
Běžná cena: 13 300 Kč  
Cena: 10 499 Kč  
Cena vč. DPH: 12 599 Kč 

Vzduchová hadice 
M16 červená 

 
Běžná cena: 188 Kč  
Cena: 155 Kč  
Cena vč. DPH: 186 Kč 

Olejový filtr IVECO 
Stralis 

 
Běžná cena: 1 905 Kč  
Cena: 1 699 Kč  
Cena vč. DPH: 2 039 Kč 

Uživatelské jméno...   Přihlásit  Zapomenuté heslo? Zapomenuté uživatelské jméno? Nemáte dosud účet? Zaregistrujte se 

Nacházíte se zde: www.truck-online.cz 
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Reflexní páska 3M 
pro pevný podklad, 

červená 1m

Cena: 65 Kč  
Cena vč. DPH: 78 Kč 

Reflexní páska 3M 
pro pevný podklad, 

bílá 1m

Cena: 65 Kč  
Cena vč. DPH: 78 Kč 

Reflexní páska 3M 
pro pevný podklad, 

žlutá 1m

Cena: 65 Kč  
Cena vč. DPH: 78 Kč 

Reflexní páska 3M 
pro pružný podklad, 

červená 1m

Cena: 65 Kč  
Cena vč. DPH: 78 Kč 

Reflexní páska 3M 
pro pružný podklad, 

bílá 1m

Cena: 65 Kč  
Cena vč. DPH: 78 Kč 

Reflexní páska 3M 
pro pružný podklad, 

žlutá 1m

Cena: 65 Kč  
Cena vč. DPH: 78 Kč 

označení celkového tvaru vozidla ze stran a zezadu•
vzdálenost dolního značení od země musí činit minimálně 250 mm a 
maximálně 1.500 mm

•

vzdálenost mezi označením zadní části vozidla a předepsanými brzdovými 
světly musí být minimálně 200 mm

•

Částečné obrysové značení

označení celkové délky a šířky vozidla dole jakož i horních rohů (dvě 
pravoúhlé k sobě směřující linie s minimální délkou 250 mm)

•

v případě přerušení je třeba vyznačit nejméně 80 procent délky a šířky•
vzdálenost dolního značení od země musí činit minimálně 250 mm a 
maximálně 1.500 mm

•

vzdálenost mezi označením zadní části vozidla a předepsanými brzdovými 
světly musí být minimálně 200 mm

•

Obrysové označení pruhy (liniové)

označení celkové délky a šířky vozidla dole•
v případě přerušení je třeba vyznačit nejméně 80 procent délky a šířky, •
vzdálenost dolního značení od země musí činit minimálně 250 mm a 
maximálně 1.500 mm (pokud to není z technických důvodů možné jinak, 
tak až do 2.100 mm)

•

vzdálenost mezi označením zadní části vozidla a předepsanými brzdovými 
světly musí být minimálně 200 mm

•

Nápadné obrysové značení pro pevný podklad

Reflexní pásky určené pro pevné nástavby, bočnice, kabiny apod.

 

Nápadné obrysové značení pro pružný podklad

Reflexní pásky určené pro autoplachty, čela cisteren - vypouklé a kruhové tvary.
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