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NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ VOZIDEL 
SMĚRNICE EU č. 76/756 

 
Nařízení EHK 48 

 
Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel 

z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci OSN 
 

Nařízení EHK 104 
 

Jednotná ustanovení pro homologaci značení 
s vratným odrazem pro vozidla kategorií M, N a O OSN 

 
Co je nařízeno: 
 
Nápadné značení, určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování z boku nebo zezadu odrazem světla. 
Materiály nápadného značení s vratným odrazem musí splňovat podmínky, týkající se tvaru, rozměrů, 
kolorimetrických, fotometrických, fyzikálních a mechanických požadavků, obsažené v předpisu č.104. Tyto materiály 
musí být na lícní straně opatřeny homologační značkou, viditelnou a nesmazatelnou, umístěnou na pásce 
v intervalech nejméně jednou v 0,5m délky. 
 
 
Minimální značení: 
Předpis č. 48 bod 6.21. Nápadné značení 
 

- úplné značení obrysu zadní strany (obr. 1) 
- čára + značení rohů na boční straně (obr. 2) 
- minimální délka jednoho elementu materiálu musí být taková, aby byla viditelná nejméně jedna homologační 

značka. 
 
Použití barev:  
Předpis č. 48 bod 5.15 Barvy světla… 
 

- na boky bílá nebo žlutá  
- na zadní stranu žlutá nebo červená  

 
 

Kategorie vozidel: 
Předpis č. 48 bod 6.21. Nápadné značení 
 

M1 Osobní automobily do 8 míst k sezení + řidič 
Zakázané 

O1 Přípojná vozidla do celkové hmotnosti 750 kg 
Úplné obrysové značení na vozidlech, přesahujících šířku 2100 mm a částečné 
obrysové značení na vozidlech, přesahujících délku 6000 mm vč. oje přívěsů a kabin 
tahačů v následujících kategoriích 
N2 S maximální hmotností přesahující 7,5 tuny 

N3 S výjimkou podvozků s kabinou, neúplných vozidel a tahačů návěsů 

O3 Přípojná vozidla s celkovou hmotností od 3,5t do 10t 

O4 Přípojná vozidla s celkovou hmotností nad 10t 

Povinné 

Pokud tvar, skladba konstrukce nebo provozní požadavky nedovolí instalovat povinné 
obrysové značení, může být instalováno značení pruhy P
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Nepovinné Na všech ostatních kategoriích vozidel včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků 
 
 

Platnost nařízení: 
Předpis č. 48 bod 12. Přechodná ustanovení (12.2, 12,7 a 12,8) 
 

Od 10. října 2007 pro homologace nových typů vozidel v příslušných kategoriích 
 
Od 10. října 2009 pro registraci vozidel při prvém uvedení do provozu v příslušných kategoriích 
 
Od 10. října 2011 pro všechna vozidla bez ohledu na datum homologace a datum registrace 

v příslušných kategoriích 
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