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P�ÍLOHA 15 - POKYNY PRO INSTALACI DESEK ZADNÍHO  

ZNA�ENÍ T�ŽKÝCH A DLOUHÝCH VOZIDEL 

1. Vládám se doporu�uje, aby vyžadovaly na vozidlech dle odstavce 2 této p�ílohy "Desky 

zadního zna�ení pro t�žká a dlouhá vozidla" dle tohoto P�edpisu a aby zvláštní 

požadavky týkající se rozsahu platnosti byly v souladu s pokyny v této p�íloze. 

2. Rozsah platnosti

Hlavním ú�elem t�chto pokyn� je stanovit požadavky na montáž, uspo�ádání, umíst�ní 

a geometrickou viditelnost desek zadního zna�ení pro t�žká a dlouhá vozidla. To 

zvyšuje viditelnost a dovoluje snadn�jší identifikaci t�chto vozidel. 

2.1. T�žká motorová vozidla 

Instalace desek zadního zna�ení pro t�žká motorová vozidla dle ustanovení této 

p�ílohy se požaduje pro vozidla kategorií N2  s maximální hmotností p�esahující 7,5 t a 

pro vozidla kategorií N3 krom� taha�� náv�s� a u kloubových autobus� t�ídy II. a III. 

2.2. Dlouhá vozidla 

Instalace desek zadního zna�ení pro dlouhá vozidla dle ustanovení této p�ílohy se 

vyžaduje takto: 

kategorie O1 až O3 - p�ív�sy/ náv�sy s celkovou délkou (v�etn� oje) v�tší než 8 m, 

všechna vozidla kategorie O4. 

3. Po�et

Jedna, dv� nebo �ty�i desky. 

4. Uspo�ádání

Každá deska zadního zna�ení musí být namontována tak, že dolní okraj desky je 

vodorovn�. Každá �ást desky zadního zna�ení musí ležet uvnit� 5° od p�í�né svislé 

roviny, kolmé k podélné ose vozidla a musí sm��ovat dozadu. Soustava desek musí 

být uspo�ádána symetricky k podélné st�ední rovin� vozidla.  

Desky zadního zna�ení musí být homologovaného provedení a musí spl
ovat 

požadavky tohoto P�edpisu s následující klasifikací: 

(a) Pro t�žká vozidla: 

 T�ída 1 - šikmé st�ídající se pruhy, �ervený z fluorescen�ního materiálu a žlutý  

  z materiálu s vratným odrazem; 

 T�ída 3 - šikmé st�ídající se pruhy, �ervený i žlutý z materiálu s vratným odrazem. 

(b) Pro dlouhá vozidla: 

 T�ída 2 - žlutý obdélníkový st�ed s vratným odrazem �ervené fluorescen�ní  

  okraje 

 T�ída 4 - žlutý obdélníkový st�ed s vratným odrazem a �ervené okraje s vratným 

  odrazem. 
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5. Umíst�ní

Na ší�ku: žádné zvláštní požadavky 

Na výšku: nejmén� 250 mm (spodní okraj) a nejvíce 2100 mm (horní okraj) nad 

zemí. 

6. Geometrická viditelnost

Horizontální úhel: 30° sm�rem dovnit� i ven, 

Vertikální úhel: 15° nad i pod horizontálou 

Orientace:  sm�rem dozadu. 
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