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Předpis č. 48 

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO 
OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI 

1. OBLAST PŮSOBNOSTI 

Tento předpis platí pro vozidla kategorií M, N a jejich přípojných vozidel (kategorie O) 1/ z 
hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. 

2.  DEFINICE 

Pro účely tohoto předpisu 

2.1  „Schválení vozidla“ znamená schválení typu vozidla z hlediska počtu a způsobu montáže 
zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci; 

2.2  „Typ vozidla z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci“ znamená vozidla, 
která se navzájem neliší z podstatných hledisek, uvedených v odst. 2.2.1 až 2.2.4. 

  Obdobně se za „vozidla různého typu“ nepovažují: vozidla, která se liší ve smyslu odstavců 
2.2.1 až 2.2.4., ale nikoliv v takové míře, aby došlo ke změně druhu, počtu, umístění a 
geometrické viditelnosti světlometů/svítilen a sklonu potkávacího světla, předepsaného pro 
příslušný typ vozidla a vozidla, na kterých jsou montovány nebo chybí nepovinné svítilny: 

2.2.1 rozměry a vnější tvar vozidla; 

2.2.2 počet a umístění zařízení; 

2.2.3 systém korekce sklonu světlometů; 

2.2.4 systém zavěšení náprav. 

2.3 „Příčná rovina“ - znamená svislou rovinu kolmou k podélné střední rovině vozidla; 

2.4 „Nenaložené vozidlo“ znamená vozidlo bez řidiče, osádky, cestujících nebo nákladu, avšak s 
plnou zásobou paliva, náhradním kolem a s normální výbavou nářadí; 

2.5 „Naložené vozidlo“ znamená vozidlo naložené až do své konstrukční celkové hmotnosti, 
stanovené výrobcem vozidla, který rovněž stanoví její rozložení na nápravy podle metody 
popsané v příloze 5; 

2.6 „Zařízení“ znamená část nebo soustavu částí, užitých k výkonu jedné nebo více funkcí; 

2.6.1 „Funkce osvětlení“ znamená světlo, vyzařované zařízením pro osvětlení silnice a objektů 
ve směru pohybu vozidla. 

 

1/ Jak je definováno v příloze 7 Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel (R.E.3), (dokument 
TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ve znění Amend.4). 
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2.6.2 „Funkce světelné signalizace“ znamená světlo, vyzařované nebo zpětně odražené zařízením, 
které podává ostatním uživatelům silnice optickou informaci o přítomnosti a/nebo o změně 
v pohybu vozidla. 

2.7  „Světlomet/ svítilna“ znamená zařízení konstruované k osvětlení vozovky nebo k vysílání 
světelného signálu ostatním uživatelům vozovky. Svítilny osvětlení zadní registrační tabulky a 
odrazky jsou rovněž svítilny. Pro účely tohoto UN předpisu zadní svítilna osvětlení registrační 
tabulky a systém osvětlení provozních dveří dle ustanovení UN předpisu č. 107 u vozidel 
kategorií M2 a M3 a indikátor externího stavu jak uvádí tento UN předpis, se nepovažují za 
svítilny. 

2.7.1 Zdroj světla ∗/ 

2.7.1.1 „Zdroj světla“ znamená jeden nebo více prvků k viditelnému vyzařování, zdroj/zdroje mohou 
být smontovány s jedním nebo s více průsvitnými obálkami a se základnou pro mechanické a 
elektrické připojení. 

 Zdrojem světla může být také koncový výstup světlovodiče, který je částí rozděleného 
světelného nebo světelně signalizačního systému, který nemá vestavěné vnější rozptylové sklo; 

2.7.1.1.1 „Výměnný zdroj světla“ znamená zdroj světla, který je určen ke vkládání a vyjímání z držáku 
svého zařízení bez nářadí; 

2.7.1.1.2 „Nevýměnný zdroj světla“ znamená zdroj světla, který může být vyměněn jedině výměnou 
zařízení, do kterého je tento zdroj světla namontován; 

a) u modulu zdroje světla: zdroj světla, který může být vyměněn jedině výměnou modulu 
zdroje světla, do kterého je tento zdroj světla namontován. 

b) u adaptivních předních světelných systémů (AFS = adaptive front-lighting systems): zdroj 
světla, který může být nahrazen výměnným světelným celkem, do kterého je tento zdroj 
světla namontován. 

2.7.1.1.3 „Modul zdroje světla" znamená optickou část zařízení, která je pro toto zařízení specifická. 
Obsahuje jeden nebo více nevýměnných zdrojů světla a může volitelně obsahovat jeden nebo 
více držáků schválených výměnných zdrojů světla; 

2.7.1.1.4 „Žárovkový zdroj světla“ (žárovka) znamená zdroj světla, kde elementem viditelného 
vyzařování je jedno nebo více žhavených vláken, která vyzařují teplo; 

2.7.1.1.5 „Výbojkový zdroj světla“ znamená zdroj světla, kde elementem viditelného vyzařování je 
oblouk výboje, který vytváří elektro-luminiscenci nebo fluorescenci; 

2.7.1.1.6 „Světelná dioda“ (LED) znamená zdroj světla, kde elementem viditelného vyzařování je jedno 
nebo více spojení pevné fáze, které vytváří injektorovou luminiscenci/ fluorescenci; 

 

∗/ Pro ujasnění viz přílohu 9. 
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2.7.1.1.7 „LED modul" znamená modul zdroje světla, který obsahuje jako zdroje světla pouze světelné 
diody LED. Může však volitelně obsahovat jeden nebo více držáků schválených výměnných 
zdrojů světla; 

2.7.1.2. „Elektronický ovládač pro zdroj světla" znamená jednu nebo více konstrukčních částí mezi 
zdrojem napájení a zdrojem světla, integrovanou nebo neintegrovanou do zdroje světla nebo 
použité svítilny, pro ovládání napětí a/nebo elektrického proudu zdroje světla; 

2.7.1.2.1 „Napáječ" znamená elektronický ovládač pro zdroj světla mezi zdrojem napájení a zdrojem 
světla integrovaným nebo neintegrovaným do zdroje světla nebo použité svítilny, pro 
stabilizaci elektrického proudu výbojkovým zdrojem světla; 

2.7.1.2.2 „Zažehovač“ znamená elektronický ovládač pro zdroj světla, který slouží k zažehnutí oblouku ve 
výbojkovém zdroji světla. 

2.7.1.3. „Ovládač proměnlivé svítivosti“ znamená zařízení, které automaticky ovládá zadní signalizační 
světelná zařízení vytvářející světlo proměnlivé svítivosti k zajištění neměnícího se vnímání jejich 
signálů. Řízení proměnlivé svítivosti je část svítilny nebo část vozidla nebo díl mezi touto 
svítilnou a vozidlem. 

2.7.2 „Rovnocenné světlomety/svítilny“ znamená světlomety/svítilny, mající shodnou funkci 
a schválené ve státu registrace vozidla; takové světlomety/svítilny mohou mít vlastnosti, lišící 
se od vlastností světlometů/svítilen, jimiž je vozidlo vybaveno při své schválení za předpokladu, 
že vyhovují požadavkům, stanoveným tímto předpisem; 

2.7.3. „Samostatné světlomety/svítilny“ znamená zařízení, mající samostatné přivrácené plochy ve 
směru vztažné osy 2/ samostatné zdroje světla a samostatná pouzdra; 

2.7.4 „Skupinové světlomety/svítilny“ znamená zařízení, mající samostatné přivrácené plochy ve 
směru vztažné osy 2/ samostatné zdroje světla, avšak společné pouzdro světlometu/svítilny; 

2.7.5 „Sdružené světlomety/svítilny“ znamená zařízení, mající samostatné přivrácené plochy ve 
směru vztažné osy2/ avšak společný zdroj světla a společné pouzdro světlometu/svítilny; 

2.7.6 „Sloučené světlomety/svítilny“ znamená zařízení, mající samostatné zdroje světla nebo jediný 
zdroj světla činný různými způsoby (rozdíly např. optické, mechanické, elektrické), zcela nebo 
částečně společné přivrácené plochy ve směru vztažné osy 2/ a společné pouzdro 
světlometu/svítilny 3/; 

2.7.7 „Světlomet/svítilna jednotlivé funkce“ 2/znamená část zařízení, která zajišťuje jednotlivou 
funkci osvětlení nebo světelné signalizace; 

2.7.8 „Zakrývatelný světlomet“ znamená světlomet, který se může zčásti nebo zcela skrýt, není-li 
užíván. Toho může být dosaženo buď pohyblivým krytem, přemístěním světlometu nebo 

 

2/ U zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky a u směrovek (kategorie 5 a 6) se použije „plocha 
výstupu světla“. 

3/ Příklady umožňující rozhodnutí týkající se sloučených světlometů/svítilen jsou uvedeny v příloze 3, Část 7. 
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jakýmkoliv jiným vhodným způsobem. Výrazu "zasouvatelný" se užívá spíše k označení 
zakrývatelného světlometu, který se může zasunout do karosérie; 

2.7.9 „Dálkový světlomet“ znamená světlomet, užívaný k osvětlování vozovky na velkou vzdálenost 
před vozidlem; 

2.7.10 „Potkávací světlomet“ znamená světlomet, užívaný k osvětlení vozovky před vozidlem, aniž by 
nepatřičně oslňoval nebo obtěžoval řidiče, přijíždějící z opačného směru nebo jiné uživatele 
vozovky; 

2.7.10.1 „Hlavní potkávací světlomet“ znamená zařízení vyzařující potkávací světlo bez pomoci 
infračerveného zářiče a/nebo doplňujících zdrojů světla pro světlo do zatáčky. 

2.7.11 „Směrová svítilna“ znamená svítilnu, sloužící k informaci pro ostatní uživatele silnice, že řidič 
chce měnit směr vpravo nebo vlevo; 

 Směrová svítilna nebo svítilny mohou být také užity podle ustanovení předpisu č.97 nebo 116. 

2.7.12 „Brzdová svítilna“ znamená svítilnu, upozorňující ostatní uživatele vozovky za vozidlem, že se 
podélný pohyb vozidla záměrně zpomaluje; 

2.7.13 „Zařízení k osvětlení zadní registrační tabulky“ znamená zařízení, užívané k osvětlení prostoru, 
určeného pro zadní registrační tabulku, které se může skládat z různých optických součástí; 

2.7.14 „Přední obrysová svítilna“ znamená svítilnu, užívanou k označení přítomnosti vozidla a jeho 
šířky při pohledu zepředu; 

2.7.15 „Zadní obrysová svítilna“ znamená svítilnu, užívanou k označování přítomnosti vozidla a jeho 
šířky při pohledu zezadu; 

2.7.16 „Odrazka“ znamená zařízení, užívané k označování přítomnosti vozidla odrazem světla, 
vyzařovaného zdrojem světla nespojeným s tímto vozidlem, přičemž pozorovatel je v blízkosti 
tohoto světelného zdroje;  

 Pro účely tohoto předpisu se za odrazky nepovažují: 

2.7.16.1.registrační tabulky se zpětným odrazem; 

2.7.16.2.označení se zpětným odrazem, uvedená v ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční 
dopravě nebezpečného zboží) 

2.7.16.3. jiná značení se zpětným odrazem a signály, které musí být u určitých kategorií vozidel nebo u 
určitých způsobů provozu užity ke splnění vnitrostátních požadavků; 

2.7.16.4. materiály s vratným odrazem schválené jako třída D nebo E podle UN předpisu č.104 nebo 
[RRD] a použité pro jiné účely v souladu s vnitrostátními požadavky. 

2.7.17. „Nápadné značení“ znamená zařízení určené ke zvýšení viditelnosti vozidla při jeho sledování 
z boku nebo zezadu (nebo v případě přívěsů dodatečně zepředu) odrazem světla, které vychází 
ze zdroje světla nespojeného s vozidlem, přičemž pozorovatel je blízko zdroje světla; 

2.7.17.1. „Obrysové značení“ znamená nápadné značení určené k vyznačení vodorovných a svislých 
rozměrů (délka, šířka a výška) vozidla; 
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2.7.17.1.1. „Úplné obrysové značení“ znamená obrysové značení, které vyznačuje obrys vozidla spojitým 
pruhem; 

2.7.17.1.2. „Částečné obrysové značení“ znamená obrysové značení, které vyznačuje vodorovný rozměr 
vozidla spojitým pruhem a svislý rozměr označením horních rohů. 

2.7.17.2. „Značení pruhem (pruhy)“ znamená nápadné značení určené k vyznačení vodorovných 
rozměrů (délka a šířka) vozidla spojitým pruhem. 

2.7.18 „Výstražný signál nebezpečí“ znamená současnou činnost všech směrových svítilen určitého 
vozidla, upozorňující na zvláštní nebezpečí, které vozidlo dočasně vytváří pro ostatní uživatele 
vozovky; 

2.7.19  „Přední mlhový světlomet“ znamená světlomet zlepšující osvětlení vozovky před vozidlem za 
mlhy nebo jakýchkoliv podobných podmínek. které snižují viditelnost. 

2.7.20 „Zadní mlhová svítilna“ znamená svítilnu, činící vozidlo snadněji viditelné zezadu při husté 
mlze; 

2.7.21. „Zpětný světlomet“ znamená světlomet, osvětlující vozovku za vozidlem a upozorňující ostatní 
uživatele vozovky, že vozidlo couvá nebo bude couvat; 

2.7.22. „Parkovací svítilna“ znamená svítilnu, která upozorňuje na přítomnost stojícího vozidla 
v zastavěné oblasti. V tomto případě nahrazuje přední a zadní obrysové svítilny; 

2.7.23. „Doplňková obrysová svítilna“ znamená svítilnu, montovanou co nejblíže k nejvzdálenějším 
vnějším šířkovým obrysům a co možno nejblíže k největší výšce vozidla a určenou ke 
zřetelnému označení jeho celkového rozměru. Tato svítilna doplňuje u určitých motorových a 
přípojných vozidel přední a zadní obrysové svítilny vozidla tím, že zvlášť upozorňuje na jejich 
rozměr; 

2.7.24. „Boční obrysová svítilna“ znamená svítilnu, užívanou k označení přítomnosti vozidla při 
pohledu z boku; 

2.7.25. „Denní svítilna“ znamená svítilnu, která směřuje dopředu a která činí vozidlo snadněji viditelné 
za jízdy ve dne. 3/ 

2.7.26 „Rohový světlomet“ znamená světlomet, který se užívá pro zajištění doplňujícího osvětlení té 
části silnice, která je v blízkosti předního okraje vozidla na té jeho straně, na kterou se vozidlo 
bude stáčet. 

2.7.27. "Skutečný světelný tok"znamená: 

(a) Pro zdroj světla: 

Hodnotu skutečného světelného toku, který neobsahuje žádné tolerance jak je uvedeno 
v příslušném listu dat vhodného předpisu zdroje světla, podle kterého byl zdroj světla 
schválen; 

 

3/ Ve vnitrostátních předpisech mohou být připuštěna jiná zařízení, splňující tuto funkci. 
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(b) Pro LED modul: 

Hodnotu skutečného světelného toku jak je uvedeno v technické specifikaci předložené s 
LED modulem ke schválení svítilny/světlometu jehož je LED modul součástí; 

2.7.28 „Adaptivní systém předních světlometů“ (nebo „AFS“) znamená světelné zařízení schváleného 
typu podle UN předpisu č. 123 nebo [RID], které vytváří světlo s rozdílnými vlastnostmi pro 
jeho automatické přizpůsobování proměnným podmínkám užití potkávacího světla a 
popřípadě i dálkového světla. 

2.7.28.1 “Osvětlující celek“ znamená konstrukční část vyzařující světlo, konstruovanou k vytváření nebo 
k tomu, aby se podílelo na jedné nebo více světelných funkcích, které vytváří AFS. 

2.7.28.2 “Montážní celek“ znamená nedělitelné pouzdro (těleso světlometu/svítilny), které v sobě má 
jeden nebo více zdrojů světla. 

2.7.28.3 “Světelný mód“ nebo jen „mód“ znamená stav přední světelné funkce, zajišťované AFS podle 
údaje výrobce a určené k přizpůsobení specifickým podmínkám vozidla a okolí. 

2.7.28.4 “Řízení systému“ znamená tu část (části) AFS, která dostává řídící signály AFS z vozidla a která 
automaticky ovládá činnost osvětlujícího celku. 

2.7.28.5 “Řídící signál AFS“ (V, E, W, T) znamená vstup do AFS podle odstavce 6.22.7.4 tohoto předpisu. 

2.7.28.6 "Neutrální stav" znamená takový stav AFS, kdy je vytvářen definovaný mód třídy C potkávacího 
světla ("základní potkávací světlo") nebo dálkového světla případně v maximální podmínce 
aktivace, a kdy nepůsobí žádný řídící signál AFS. 

2.7.28.7. "Adaptivní dálkové světlo" znamená dálkové světlo AFS, které přizpůsobuje jeho tvar světla 
(beam pattern) vozidlu v protisměru a vozidlu jedoucímu vpředu za účelem zlepšené 
viditelnosti na větší vzdálenost pro řidiče aniž by bylo způsobeno rozptýlení pozornosti nebo 
oslnění ostatních uživatelů vozovky. 

2.7.29. „Svítilna vnějšího osvětlení vozidla“ znamená svítilnu poskytující přídavné osvětlení 
k usnadnění nastupování a vystupování řidiče, cestujících nebo k nakládce. 

2.7.30. "Systém vzájemně závislých svítilen" znamená montážní skupinu dvou nebo tří vzájemně 
závislých svítilen se stejnou funkcí. 

2.7.30.1. "Vzájemně závislá svítilna označená „Y“" znamená zařízení, které je činné jako část systému 
vzájemně závislých svítilen. Jestliže jsou aktivovány, pracují vzájemně závislé svítilny společně, 
mají oddělené přivrácené plochy ve směru vztažné osy, oddělená pouzdra svítilen a mohou mít 
oddělený zdroj (zdroje) světla. 

2.7.31.  "Manévrovací světlomet" znamená světlomet, užívaný pro doplňující osvětlení na straně 
vozidla při pomalých manévrech. 

2.7.32 „Svítilny, označené „D““ jsou nezávislé svítilny, schválené jako samostatná zařízení tak, že smějí 
být užity buď nezávisle, nebo v soustavě dvou svítilen, posuzovaných jako „jednotlivá svítilna“. 
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2.8 „Plocha výstupu světla“ u „zařízení pro osvětlení“, „zařízení pro světelnou signalizaci“ nebo u 
odrazky znamená povrch podle vyjádření výrobce zařízení na výkrese v žádosti o schválení, viz 
přílohu 3 (viz např. část 1 a 4); 

To musí být stanoveno podle jedné z následujících podmínek: 

a) Pokud vnější rozptylové sklo je dekorativně upraveno, stanovená plocha výstupu světla 
musí být celý vnější povrch nebo část vnějšího povrchu vnějšího rozptylového skla. 

b) Pokud vnější rozptylové sklo není dekorativně upraveno, není třeba brát vnější 
rozptylové sklo v úvahu a plocha výstupu světla musí být taková, jak je stanoveno ve 
výkrese, viz příloha 3 (viz např. část 5). 

2.8.1.     „Strukturované vnější krycí sklo“ nebo „Strukturovaná oblast krycího skla“ znamená celé nebo  
                část vnějšího krycího skla, konstruovaného ke změně nebo ovlivnění šíření světla ze  
                zdroje(zdrojů) světla tak, že světelné paprsky jsou významně odkloněny od jejich původního  
                směru. 
2.9 „Svítící plocha“ (viz přílohu 3);  

2.9.1 „Svíticí plocha zařízení pro osvětlení“ (odstavce 2.7.9, 2.7.10, 2.7.19, 2.7.21 a 2.7.26) znamená 
kolmý průmět celého otvoru odrážeče nebo u světlometů s elipsoidním odrážečem "projekční 
čočky" na příčnou rovinu. Pokud zařízení pro osvětlení nemá odrážeč, využije se ustanovení 
odstavce 2.9.2. Pokud plocha výstupu světla světlometu pokrývá jen část celého otvoru 
odrážeče, posuzuje se jen průmět této části. 

 V případě světlometu potkávacího světla je svíticí plocha omezena zdánlivou stopou 
světelného rozhraní na rozptylovém skle. Jsou-li odrážeč a rozptylové sklo vzájemně 
seřiditelné, užije se střední poloha seřízení; 

V případě, kdy je montován AFS, u kterého je na příslušné straně vozidla vytvářena funkce 
osvětlení dvěma nebo více současně svítícími osvětlujícími celky, vytvářejí spojené jednotlivé 
svítící plochy celkovou svítící plochu, která se bere v úvahu (např. v obr. v níže uvedeném 
odstavci 6.22.4 to jsou společně uvažované svítící plochy osvětlujících celků 8, 9 a 11, 
s uvážením jejich příslušného umístění, tyto svítící plochy vytvářejí svítící plochu, kterou je 
třeba brát v úvahu pro pravou stranu vozidla). 

2.9.2 „Svíticí plocha zařízení pro světelnou signalizaci kromě odrazky“ (odstavce 2.7.11, až 2.7.15, 
2.7.18, 2.7.20 a 2.7.22 až 2.7.25) znamená kolmý průmět svítilny do roviny kolmé na její 
vztažnou osu a dotýkající se vnějšího povrchu plochy výstupu světla svítilny, přičemž tento 
průmět je ohraničen okraji stínítek, umístěných v této rovině, z nichž každý dovoluje propustit 
ve směru vztažné osy pouze 98% celkové svítivosti svítilny. 

 Pro stanovení spodního, horního a bočních okrajů svítící plochy k ověřování vzdálenosti ke 
vnějším okrajům vozidla a k ověřování výšky nad vozovkou se užijí jen stínítka s vodorovným 
nebo svislým okrajem. 

 Pro jiná užití svítící plochy, např. pro stanovení vzdálenosti mezi dvěma svítilnami/světlomety 
nebo funkcí, se užije tvar vnějšího okraje této svítící plochy. Stínítka zůstanou rovnoběžná, ale 
je možno užít jejich jiné orientace. 
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 U zařízení ke světelné signalizaci, jehož svítící plocha zahrnuje ať úplně nebo částečně svítící 
plochu jiné světelné funkce, nebo zahrnuje neprosvětlený povrch, lze za svítící plochu 
považovat vlastní plochu výstupu světla tohoto zařízení. (viz např. přílohu 3, Části 2, 3, 5 a 6). 

2.9.3 „Činná plocha odrazky“ (odstavec 2.7.16.) znamená, jak doložil žadatel během procedury 
schválení dílu odrazky, kolmý průmět odrazky do roviny kolmé na její vztažnou osu a 
ohraničenou rovinami, přilehlými k deklarovaným vnějším okrajovým částem optické soustavy 
odrazky a rovnoběžnými s touto osou. Pro stanovení spodního, horního a bočních okrajů 
zařízení se uvažují jen roviny vodorovné nebo svislé. 

2.10. "Přivrácená plocha" v určitém směru pozorování znamená podle žádosti výrobce nebo jím 
řádně zplnomocněného zástupce kolmý průmět: 

  buď okraje svítící plochy promítnuté na vnější povrch krycího skla; 

  nebo plochy výstupu světla; 

do roviny kolmé ke směru pozorování a tečné k nejvíce vně položenému bodu krycího skla. 
Různé příklady použití přivrácené plochy lze nalézt v příloze 3 tohoto předpisu. 

Pouze v případě světelného zařízení s proměnlivou svítivostí, jehož přivrácená plocha může být 
proměnlivá jak je uvedeno v odstavci 2.7.1.3., musí být tato plocha popřípadě posuzována za 
všech podmínek dovolených řízením proměnlivé svítivosti. 

2.11 „Vztažná osa“ znamená charakteristickou osu světlometu/svítilny, určenou výrobcem 
(světlometu/svítilny) jako vztažný směr (H = 0° , V = 0°) pro úhly pole při fotometrických 
měřeních a pro montáž světlometu/svítilny na vozidlo; 

2.12 „Vztažný střed“ znamená průsečík vztažné osy s vnějším povrchem vyzařujícím světlo; 
stanovuje jej výrobce světlometu/svítilny; 

2.13. "Úhly geometrické viditelnosti" znamená úhly, které ohraničují pole minimálního prostorového 
úhlu, ve kterém musí být viditelná přivrácená plocha světlometu/svítilny. Tato oblast 
prostorového úhlu je vymezena úsečemi koule, jejíž střed se kryje se vztažným středem 
světlometu/svítilny a jejíž rovník je rovnoběžný s vozovkou. Tyto úseče jsou určovány ve vztahu 
ke vztažné ose. Vodorovné úhly ß odpovídají zeměpisné délce, svislé úhly α zeměpisné šířce. 

 Měří-li se blíže ke světlometu, musí být k dosažení stejné přesnosti.směr pozorování posunut 
rovnoběžně V rámci úhlu viditelnosti nebudou brány v úvahu překážky, které existovaly již při 
schvalování svítilny/světlometu. Pokud je po instalaci svítilny/světlometu část přivrácené 
plochy světlometu nebo svítilny zakryta jakoukoliv částí vozidla, musí být prokázáno, že část 
svítilny/světlometu, které není překryta, zajišťuje fotometrické hodnoty jako při schvalování 
optického zařízení (viz dodatek 3 k tomuto nařízení). Pokud jsou vertikální úhly viditelnosti pod 
vodorovnou rovinu sníženy na 58 (svítilna/světlomet ne výše než 750 mm nad vozovkou), může 
být fotometrické pole měření nainstalované optické jednotky sníženo na 58 pod horizontálu. 

2.14  „Vnější obrys“ na kterékoliv straně vozidla znamená rovinu rovnoběžnou s podélnou střední 
rovinou vozidla, dotýkající se vnějšího bočního okraje vozidla, neberou se v úvahu výčnělky 
přesahující: 

2.14.1  pneumatiky v blízkosti jejich bodu dotyku se zemí a přípojky měřičů tlaku v pneumatikách; 
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2.14.2  protismyková zařízení, montovaná na kolech  

2.14.3  zařízení pro nepřímý výhled; 

2.14.4  boční směrové svítilny, doplňkové obrysové svítilny, přední a zadní obrysové svítilny, parkovací 
svítilny, odrazky a boční obrysové svítilny; 

2.14.5  celní plomby, umístěné na vozidle, a zařízení k zajištění a ochraně těchto plomb. 

2.14.6 systém osvětlení služebních dveří u vozidel kategorií M2 a M3 podle ustanovení v odstavci 2.7. 

2.15. "Celkové rozměry" 

2.15.1. "Celková šířka" je vzdálenost mezi dvěma vertikálními rovinami definovanými výše v odstavci 
2.14. 

2.15.2.  „Celková délka“ je vzdálenost mezi dvěma vertikálními rovinami kolmými na střední podélnou 
rovinu vozidla a dotýkajících se předního a zadního okraje vozidle, se neberou v úvahu 
výčnělky: 

a) zařízení pro nepřímý výhled; 

b) doplňkových obrysových svítilen; 

c) spojovacího zařízení u motorových vozidel. 

U přípojných vozidel se do „celková délky“ a při jakémkoliv měření zahrnuje délka oje, 
s výjimkou pokud není dále výslovně uvedeno jinak. 

2.16 Jednotlivé a vícenásobné svítilny 

2.16.1 „Jednotlivá svítilna/světlomet“ znamená: 

a) zařízení nebo část zařízení, které má jednu funkci osvětlení nebo světelné signalizace, 
jeden nebo více zdrojů světla a které má ve směru vztažné osy jednu přivrácenou 
plochu, která může být spojitá nebo složená ze dvou nebo více odlišných částí, nebo  

b)  jakákoliv soustava dvou svítilen „D“, ať shodných nebo odlišných, které mají stejnou 
funkci, , nebo 

c)  jakákoliv soustava dvou nezávislých odrazek, ať identických nebo nikoliv, které byly 
schváleny samostatně, nebo  

d) libovolný systém vzájemně závislých svítilen tvořený dvěma nebo třemi vzájemně 
závislými svítilnami se označenými "Y", schválených současně a vytvářejících stelnou 
funkci.“ 

2.16.2 „dvě svítilny/světlomety“ nebo „sudý počet svítilen/světlometů“ ve tvaru pásu nebo pruhu 
znamená dvě svítilny s jedinou plochou výstupu světla, za předpokladu, že takový pás nebo 
pruh je umístěn symetricky ve vztahu ke střední podélné rovině vozidla.“  

2.17 „Vzdáleností mezi dvěma světlomety/svítilnami“, směřujícími týmž směrem, znamená 
nejmenší vzdálenost mezi oběma přivrácenými plochami ve směru vztažné osy. Pokud 
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vzdálenost mezi světlomety/svítilnami jasně splňuje požadavky tohoto předpisu, není třeba 
stanovovat přesně okraje přivrácených ploch; 

2.18 „Kontrolka činnosti“ znamená optický nebo zvukový signál (nebo jakýkoliv obdobný signál), 
udávající, že určité zařízení bylo uvedeno do činnosti a udávající, zda funguje správně nebo ne; 

2.19 „Kontrolka zapojení obvodu“ znamená optický (nebo jakýkoliv obdobný) signál, udávající, že 
určité zařízení bylo uvedeno do činnosti, ale neudávající, zda funguje správně nebo ne; 

2.20. „Nepovinný světlomet/svítilna“ znamená světlomet/svítilnu, jehož montáž je ponechána na 
úvaze výrobce; 

2.21  „Vozovka“ znamená povrch, na kterém vozidlo stojí a který by měl být v podstatě vodorovný; 

2.22 „Pohyblivé části“ vozidla znamená ty panely karosérie nebo jiné části vozidla, jejichž poloha 
může být bez užití nářadí měněna sklápěním, otáčením nebo posouváním. Do těchto částí se 
nezahrnují sklopné budky nákladních vozidel; 

2.23 „Obvyklá poloha užití pohyblivé části“ znamená polohu (polohy) pohyblivé části, kterou jí 
výrobce vozidla určí pro normální způsob provozu a pro parkování vozidla; 

2.24 „Normální způsob provozu vozidla“ znamená: 

2.24.1 u automobilu stav, kdy je vozidlo připraveno k pohybu s běžícím vlastním pohonným motorem 
a kdy má své pohyblivé části v obvyklé poloze (polohách) podle definice odstavce 2.23; 

2.24.2 u přípojného vozidla stav, kdy je přípojné vozidlo připojeno k tažnému vozidlu ve stavu podle 
ustanovení v odstavci 2.24.1 a kdy má své pohyblivé části v obvyklé poloze (polohách) podle 
definice odstavce 2.23. 

2.25 „Podmínky parkování vozidla“ znamená: 

2.25.1 u automobilu stav, kdy vozidlo je v klidu, jeho pohonný motor neběží, a kdy má své pohyblivé 
části v obvyklé poloze (polohách) podle definice odstavce 2.23.; 

2.25.2 u přípojného vozidla stav, kdy je přípojné vozidlo připojeno k tažnému vozidlu ve stavu podle 
ustanovení v odstavci 2.25.1 a kdy má své pohyblivé části v obvyklé poloze (polohách) podle 
definice odstavce 2.23. 

2.26 „Osvětlení zatáčky“ znamená světelnou funkci, která zajišťuje zlepšené osvětlení v zatáčkách. 

2.27 „Pár“znamená soustavu svítilen/světlometů stejné funkce na levé a pravé straně vozidla; 

2.27.1 „Přizpůsobený pár“ znamená soustavu svítilen/světlometů stejné funkce na levé a pravé straně 
vozidla, která jako pár splňuje fotometrické požadavky. 

2.28. „Signál záchranného brzdění“ znamená signál, který sděluje ostatním uživatelům vozovky 
směrem za vozidlo, že vozidlo vzhledem k převažujícím podmínkám na vozovce silně 
zpomaluje. 

2.29  Barva světla, vyzařovaného zařízením 
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2.29.1 „Bílá“ znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ vyzařovaného světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi: 

W12 mez k zelené y = 0,150+0,640x 

W23 mez k žlutozelené y = 0,440 

W34 mez ke žluté x = 0,500 

W45 mez k načervenale purpurové  y = 0,382 

W56 mez k purpurové y = 0,050+0,750x 

W61 mez k modré x = 0,310 

s průsečíky 

 x y 

W1: 0.310 0.348 

W2: 0.453 0.440 

W3: 0.500 0.440 

W4: 0.500 0.382 

W5: 0.443 0.382 

W6: 0.310 0.283 

 
  

 

4 / Publikace CIE 15.2, Kolorimetrie, Norma CIE 1931, standardní barevné vidění 
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2.29.2. "Selektivně žlutá" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ vyzařovaného světla, které leží 
v barevné ploše definované mezemi: 

SY12 mez k zelené y = 1.290 x - 0.100 

SY23 mez ke spektrální čáře  

SY34 mez k červené y = 0.138 + 0.580 x 

SY45 mez ke žlutobílé y = 0.440 

SY51 mez k bile y = 0.940 - x 

 s průsečíky 

 x y 

SY1: 0.454 0.486 

SY2: 0.480 0.519 

SY3: 0.545 0.454 

SY4: 0.521 0.440 

SY5: 0.500 0.440 

 

2.29.3. "Oranžová" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ vyzařovaného světla, které leží v barevné 
ploše definované mezemi:  

A12 mez k zelené y = x - 0.120 

A23 mez ke spektrální čáře  

A34 mez k červené y = 0.390 

A41 mez k bile y = 0.790 - 0.670 x 

 s průsečíky 

 x y 

A1: 0.545 0.425 

A2: 0.560 0.440 

A3: 0.609 0.390 

A4: 0.597 0.390 

2.29.4. "Červená" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ vyzařovaného světla, které leží v barevné 
ploše definované mezemi:  
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R12 mez ke žluté y = 0.335 

R23 mez ke spektrální čáře  

R34 čára purpuru  (to je lineární prodloužení přes oblast purpurových 
barev mezi červeným a modrým extrémem křivky 
čistých spektrálních světel). 

R41 mez k purpurové y = 0.980 – x 
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 s průsečíky 

 x y 

R1: 0.645 0.335 

R2: 0.665 0.335 

R3: 0.735 0.265 

R4: 0.721 0.259 

 

2.30, Noční barva světla zařízení se zpětným odrazem s výjimkou pneumatik se zpětným odrazem 
podle předpisu č.88 

2.30,1. „Bílá“ znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné 
ploše definované mezemi: 

W12 mez k modré: y = 0,843 – 1,182x 

W23 mez k fialové: y = 0,489x + 0,146 

W34 mez ke žluté: y = 0,968 – 1,010x 

W45 mez k zelené: y = 1.442x – 0,136 

s průsečíky: 

 x y 

W1 0,373 0,402 

W2 0,417 0,350 

W3 0,548 0,414 

W4 0,450 0,513 

2.30,2. "Žlutá" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi: 

Y12 mez k zelené: y = x - 0,040 

Y23 mez ke spektrální čáře  

Y34 mez k červené: y = 0,200x + 0,268 

Y41 mez k bílé: y = 0,970 – x 

 

s průsečíky: 
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 X y 

Y1 0,505 0,465 

Y2 0,520 0,480 

Y3 0,610 0,390 

Y4 0,585 0,385 
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2.30,3. "Oranžová" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi:  

A12 mez k zelené: y = 1,417x - 0,347 

A23 mez ke spektrální čáře  

A34 mez k červené: y = 0,390 

A41 mez k bílé: y = 0,790 – 0,670x 

s průsečíky: 

 X y 

A1 0,545 0,425 

A2 0,557 0,442 

A3 0,609 0,390 

A4 0,597 0,390 

2.30,4. "Červená" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi:  

R12 mez ke žluté: y = 0,335 

R23 mez ke spektrální čáře  

R34 čára purpuru   

R41 mez k purpurové: y = 0,978 – x 

s průsečíky: 

 x y 

R1 0,643 0,335 

R2 0,665 0,335 

R3 0,735 0,265 

R4 0,720 0,258 
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2.31. Denní barva světla zařízení se zpětným odrazem 

2.31.1. Vypouští se 

2.31.2. "Žlutá" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi: 

Y12 mez k červené: y = 0,534x + 0,163 

Y23 mez k bílé: y = 0,910 – x 

Y34 mez k zelené: y = 1,342x - 0,090 

Y41 mez ke spektrální čáře  

s průsečíky: 

 x y 

Y1 0,545 0,454 

Y2 0,487 0,423 

Y3 0,427 0,483 

Y4 0,465 0,534 

 

2.31.3. "Červená" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi: 

R12 mez k červené: y = 0,346 - 0,053x 

R23 mez k purpurové: y = 0,910 – x 

R34 mez ke žluté: y = 0,350 

R41 mez ke spektrální čáře  

s průsečíky: 

 x y 

R1 0,690 0,310 

R2 0,595 0,315 

R3 0,560 0,350 

R4 0,650 0,350 

2.32. Denní barva fluorescenčního zařízení 

2.32.1. "Červená" znamená barevné souřadnice (x, y) 4/ odraženého světla, které leží v barevné ploše 
definované mezemi: 
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FR12 mez k červené: y = 0,346 - 0,053x 

FR23 mez k purpurové: y = 0,910 – x 

FR34 mez ke žluté: y = 0,315 + 0,047x 

FR41 mez ke spektrální čáře  
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s průsečíky: 

 x y 

FR1 0,690 0,310 

FR2 0,595 0,315 

FR3 0,569 0,341 

FR4 0,655 0,345 

2.33. "Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo (RECAS)" znamená automatický 
signál vydávaný vozidlem vpředu pro vozidlo za ním. Upozorňuje, že vozidlo vzadu potřebuje 
nouzové opatření, aby zabránilo kolizi. 

2.34.  "Systém goniometru (pokud není specifikován ve zvláštním předpise)" znamená systém 
používaný pro fotometrická měření určená úhlovými souřadnicemi ve stupních v poli s 
vertikální polární osou dle CIE publikace č. 70, Vídeň 1987, tedy odpovídající systému 
goniometru s horizontální ("elevace") osou vztaženou k zemi a zadruhé pohyblivou ("otočnou" 
osou kolmou k pevné horizontální ose (viz příloha 14 tohoto předpisu). 

 Poznámka: Výše uvedená CIE publikace určuje postup opravy úhlových souřadnic v případě, že 
je použit jiný systém goniometru. 

2.35  „Rovina H“ znamená horizontální rovinu, ve které leží vztažný střed svítilny/světlometu. 

2.36 "Sekvenční aktivace" znamená elektrické zapojení, kde samostatné zdroje světla svítilny jsou 
propojeny tak, že jsou aktivovány v předem určeném pořadí. 

2.37 „Indikátor externího stavu“ znamená optický signál vně vozidla k indikování stavu nebo změny 
stavu Systému alarmu vozidla (VAS), Systému alarmu (AS) a imobilizéru dle UN předpisů č. 97 a 
č. 116, pokud je vozidlo zaparkováno. 

3. ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ 

3.1 Žádost o schválení typu vozidla z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci 
předkládá výrobce vozidla nebo jeho řádně pověřený zástupce. 

3.2 K žádosti musí být trojmo přiloženy následující doklady a údaje: 

3.2.1 popis typu vozidla z hlediska bodů uvedených v odstavcích 2.2.1.až 2.2.4 výše spolu s údaji o 
omezení naložení, zvláště maximálního přípustného naložení v zavazadlovém prostoru; 

3.2.2 seznam zařízení, předepsaných výrobcem jako soubor pro osvětlení a světelnou signalizaci. 
Tento seznam může pro každou funkci zahrnovat několik typů zařízení. Každý typ musí být 
řádně vyznačen (část, značka schválení typu, název výrobce atd.); kromě toho může být v 
seznamu u každé funkce uvedena přídavná poznámka „nebo rovnocenná zařízení“. 

3.2.3 disposiční výkres zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci jako celku s vyznačením umístění 
jednotlivých zařízení na vozidle; a 
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3.2.4 je-li pro ověření shodnosti s tímto předpisem třeba, musí být přiloženy disposiční výkres 
(výkresy) pro každý jednotlivý světlomet/svítilnu s vyobrazením svítící plochy podle definice 
odstavce 2.9, plochy výstupu světla podle definice odstavce 2.8., vztažné osy podle definice 
odstavce 2.11 a vztažného středu podle definice odstavce 2.12. Tyto informace nejsou 
požadovány pro svítilnu k osvětlení zadní registrační tabulky (odst. 2.7.13). 

3.2.5 Žádost musí zahrnovat údaj o metodě, zvolené k definování přivrácené plochy (viz odst. 2.10). 

3.2.6 tam, kde je na vozidle montován AFS, musí žadatel dodat podrobný popis s informacemi o dále 
uvedeném:  

3.2.7. pro vozidla kategorií M a N popis podmínek elektrického výkonového napájení zařízení výše 
uvedených v odstavcích 2.7.9., 2.7.10,, 2.7.12., 2.7.14. a 2.7.15. včetně případné informace o 
zvláštním výkonovém napájení/elektronickém ovladači zdroje světla nebo ovladači proměnlivé 
svítivosti. 

3.2.6.1 funkce osvětlení a módy, pro které je AFS schválen; 

3.2.6.2 příslušné AFS řídící signály a jejich technické vlastnosti podle definice v příloze 10 UN předpisu 
č. 123 nebo v příloze 14 UN předpisu č. [RID]; 

3.2.6.3 opatření, která se využijí k automatickému přizpůsobení funkcí a módů předního osvětlení 
podle odstavce 6.22.7.4 tohoto předpisu; 

3.2.6.4 zvláštní pokyny, pokud existují, ke kontrole zdrojů světla a pro vizuální sledování světla; 

3.2.6.5 dokumenty podle odstavce 6.22.9.2 tohoto předpisu; 

3.2.6.6 světlomety/svítilny, které jsou v AFS skupinové, sdružené nebo sloučené; 

3.2.6.7 osvětlující celky, které jsou konstruovány tak, aby vyhověly požadavkům odstavce 6.22.5 
tohoto předpisu. 

3.2.7 U vozidel kategorií M a N, popis elektronického napájení pro produkty uvedené v bodu 2.7.9, 
2.7.10, 2.7.12, 2.7.14 a 2.7.15 a případně, včetně odkazů na konkrétní výkon / elektronický 
zdroj světla / spínač nebo variabilní ovládání intenzity. 

3.3 Schvalovací zkušebně se předvede vozidlo o pohotovostní hmotnosti, vybavené úplným 
souborem zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci a představující typ vozidla, který se má 
schvalovat. 

3.4 K dokumentaci pro schválení typu musí být připojen dokument podle přílohy 1 tohoto 
předpisu. 

4. SCHVÁLENÍ 

4.1 Schválení se udělí, pokud typ vozidla dodaný ke schválení podle tohoto předpisu, vyhoví 
požadavkům tohoto předpisu z hlediska všech zařízení, uvedených v seznamu. 

4.2. Každému schválenému typu se přidělí číslo schválení. Jeho první dvě číslice (nyní 05, což 
odpovídá sérii změn 05) musí označovat sérii změn, včleňující nejposlednější závažné technické 
úpravy předpisu v době vydání schválení. Táž smluvní strana nesmí totéž číslo přidělit jinému 
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typu vozidla ani témuž typu vozidla, předvedenému s vybavením, neuvedeným v seznamu, o 
kterém se hovoří výše v odstavci 3.2.2., kromě případu, na který se vztahuje odstavec 7 tohoto 
předpisu. 

4.3 Osvědčení o udělení schválení nebo o rozšíření nebo o odmítnutí či odejmutí schválení typu 
vozidla/části podle tohoto předpisu musí být na formuláři podle vzoru v příloze 1 tohoto 
předpisu zaslána Stranám Dohody z r.1958, které aplikují tento předpis. 

4.4 Na každé vozidlo shodné s typem vozidla, schváleným podle tohoto předpisu, se na nápadném 
a snadno přístupném místě, uvedeném ve formuláři o schválení, umístí mezinárodní značka 
schválení, která se skládá z: 
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4.4.1 kružnice, ve které je písmeno "E", následované rozlišovacím číslem státu, který udělil schválení 
5/. 

4.4.2 čísla tohoto předpisu, za kterým následuje písmeno "R", pomlčka a číslo schválení, to vše 
vpravo od kružnice předepsané v odstavci 4.4.1., 

4.5 Je-li vozidlo, shodné s typem vozidla, schváleným podle jednoho nebo několika jiných předpisů 
připojených k Dohodě ve státu, který udělil schválení i podle tohoto předpisu, nemusí se 
opakovat symbol, předepsaný v odstavci 4.4.1.; v takovémto případě se další čísla a symboly 
všech předpisů, podle kterých byla udělena schválení ve státu, který udělil schválení i podle 
tohoto předpisu, umístí ve svislých sloupcích vpravo od symbolu předepsaného v odstavci 
4.4.1. 

4.6 Značka schválení musí být dobře čitelná a nesmazatelná. 

4.7 Značka schválení se umístí v blízkosti štítku s údaji o vozidle, který připevňuje výrobce, nebo 
přímo na něj. 

4.8 V příloze 2 tohoto předpisu jsou uvedeny příklady uspořádání značek schválení. 

5. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE 

5.1 Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci musí být namontována tak, aby za normálních 
podmínek užívání podle definice odstavců 2.24, 2.24.1 a 2.24.2 a vzdor otřesům, jimž mohou 
být vystavena, si zachovala vlastnosti předepsané tímto předpisem a umožnila vozidlu splnit 
požadavky tohoto předpisu. Zvláště nesmí být možné neúmyslné porušení seřízení 
světlometů/svítilen. 

5.2 Světlomety, uvedené v odstavcích 2.7.9, 2.7.10 a 2.7.19, musí být namontovány tak, aby bylo 
možno snadno seřídit jejich orientaci. 

5.2.1. U světlometů instalovaných s opatřeními pro zabránění oslnění ostatních uživatelů vozovky 
v zemi, kde silniční provoz je na opačné straně vozovky než v zemi, pro kterou byl světlomet 
konstruován, taková opatření musí být vykonána automaticky nebo uživatelem vozidla na 

 

5/ 1 pro Německo, 2 pro Francii, 3 pro Itálii, 4 pro Nizozemsko, 5 pro Švédsko, 6 pro Belgii, 7 pro Maďarsko, 8 pro Českou 
republiku, 9 pro Španělsko, 10 pro Srbsko, 11 pro Spojené království, 12 pro Rakousko, 13 pro Lucembursko, 14 pro 
Švýcarsko, 15 (neobsazeno), 16 pro Norsko, 17 pro Finsko, 18 pro Dánsko, 19 pro Rumunsko, 20 pro Polsko, 21 pro 
Portugalsko, 22 pro Ruskou federaci, 23 pro Řecko, 24 pro Irsko, 25 pro Chorvatsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko, 28 
pro Bělorusko, 29 pro Estonsko, 30 (neobsazeno), 31 pro Bosnu a Hercegovinu, 32 pro Lotyšsko, 33 (neobsazeno), 34 pro 
Bulharsko, 35 (neobsazeno), 36 pro Litvu, 37 pro Turecko, 38 (neobsazeno), 39 pro Ázerbájdžán, 40 pro dřívější republiku 
Jugoslávie Makedonii, 41 (neobsazeno), 42 pro Evropskou Unii (schválení udělují její členské státy a užívají své příslušné EHK 
symboly), 43 pro Japonsko, 44 (neobsazeno), 45 pro Austrálii, 46 pro Ukrajinu, 47 pro Jižní Afriku, 48 pro Nový Zéland, 49 
pro Kypr, 50 pro Maltu, 51 pro Korejskou republiku, 52 pro Malajsii, 53 pro Thajsko, 54 a 55 (neobsazeno), 56 pro Černou 
Horu, 57 (neobsazeno) a 58 pro Tunisko. Dalším státům se přidělí následující čísla chronologicky v pořadí, ve kterém budou 
ratifikovat nebo přistupovat k Dohodě o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se 
mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení, udělených na 
základě těchto pravidel a takto přidělená čísla sdělí generální tajemník Organizace spojených národů Smluvním stranám 
Dohody.  
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vozidle v režimu parkování bez potřeby speciálního nářadí (jiného než toho, které je dodáváno 
s vozidlem 6/). Podrobné instrukce musí výrobce vozidla předat s vozidlem. 

5.3 U všech zařízení pro světelnou signalizaci, včetně těch, která jsou umístěna na bočních stěnách, 
musí být vztažná osa svítilny po její montáži na vozidlo rovnoběžná s rovinou, na které vozidlo 
stojí na vozovce; kromě toho musí tato osa u bočních odrazek a bočních obrysových svítilen být 
kolmá k podélné střední rovině vozidla a rovnoběžná s touto rovinou u všech ostatních zařízení 
pro světelnou signalizaci. V každém směru se připouští tolerance ± 3°. Kromě toho musí být 
dodrženy jakékoliv zvláštní předpisy výrobce pro montáž.  

5.4 V případě, že nebyly vydány zvláštní pokyny, přezkouší se výška a orientace světlometů a 
svítilen s nenaloženým vozidlem, stojícím na rovné vodorovné ploše při podmínkách, 
definovaných v odstavcích 2.24., 2.24.1 a 2.24.2 a u vozidel s namontovaným AFS se systémem 
v jeho neutrálním stavu. 

5.5 Pokud nebyly vydány zvláštní pokyny, musí světlomety/svítilny, tvořící dvojici: 

5.5.1 být namontovány na vozidlo souměrně k podélné střední rovině (toto ustanovení se vztahuje 
na vnější geometrické tvary světlometu/svítilny a nikoliv na okraje jeho/její svítící plochy podle 
odstavce 2.9.); 

5.5.2 být vzájemně souměrné vzhledem k podélné střední rovině; tento požadavek neplatí pro 
vnitřní uspořádání světlometu/svítilny; 

5.5.3  splňovat tytéž kolorimetrické požadavky a mít v podstatě identické fotometrické vlastnosti. To 
se nevztahuje na přizpůsobený pár předních mlhových svítilen kategorie F3, a 

5.5.4 mít v podstatě shodné fotometrické vlastnosti. 

5.6 U vozidel, jejichž vnější tvar je nesouměrný, musí být výše uvedené požadavky splněny v 
takové míře, jak je možné. 

5.7 Skupinové, sdružené nebo sloučené, nebo jednotlivé svítilny/světlomety 

5.7.1 Světlomety/svítilny mohou být vzájemně ve skupině, sdružené nebo sloučené za předpokladu, 
že každý z těchto světlometů/svítilen vyhovuje požadavkům, jež se na ně vztahují z hlediska 
barvy, umístění, směrování, geometrické viditelnosti, elektrického zapojení a popřípadě jiných 
požadavků. 

5.7.1.1. Fotometrické a kolorimetrické požadavky na světlomet/svítilnu musí být splněny, jestliže 
všechny jiné ostatní funkce s kterými je světlomet/svítilna ve skupině, sdružený nebo sloučený, 
jsou vypnuty. 

Pokud je přední nebo zadní obrysová svítilna sloučená s jednou nebo více další funkcí 
(funkcemi), které mohou být aktivovány společně s nimi, požadavky týkající se barvy každé 
z těchto funkcí musí být splněny, jestliže sloučená funkce a přední nebo zadní obrysové svítilny 
jsou zapnuty. 

 

6/ Toto se netýká určitých objektů, které mohly být přidány zvnějšku ke světlometu. 
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5.7.1.2. Brzdové a směrové svítilny nemohou být sloučené. 

5.7.1.3. Pokud jsou však brzdové a směrové svítilny ve skupině, musí být splněny následující podmínky: 

5.7.1.3.1. žádná horizontální nebo vertikální přímka procházející průmětem přivrácených ploch těchto 
funkcí na rovinu kolmou ke vztažné ose nesmí protínat více než dvě hraniční čáry, oddělující 
přilehlé plochy s různými barvami; 

5.7.1.3.2. jejich přivrácené plochy ve směru vztažné osy založené na plochách ohraničených obrysem 
jejich ploch výstupu světla se nepřekrývají. 

5.7.2. Jednotlivé svítilny/světlomety 

5.7.2.1. Jednotlivé svítilny/ světlomety dle definice v bodě 2.16.1., pododstavec (a), jejichž přivrácená 
plocha se skládá ze dvou nebo více samostatných částí, musí být instalovány takovým 
způsobem, aby:  

(a) buď celková plocha průmětu samostatných částí přivrácené plochy ve směru vztažné osy 
na rovinu tečnou k vnějšímu povrchu vnějšího rozptylového skla a kolmé na vztažnou osu 
musí zabírat nejméně 60% nejmenšího čtyřúhelníku opsaného uvedenou projekcí ve 
směru vztažné osy; nebo 

(b) minimální vzdálenost mezi protilehlými hranami dvou sousedních / tangenciálních 
odlišných částí přivrácené plochy ve směru vztažné osy nesmí přesáhnout 75 mm, měřeno 
kolmo ke vztažné ose.  

                  Tyto požadavky se nevztahují na jednotlivé odrazky. 

5.7.2.2. Jednotlivé svítilny dle definice v bodě 2.16.1. (b) nebo (c), tvořené dvěma svítilnami označenými 
"D" nebo dvě nezávislé odrazky, musí být instalovány takovým způsobem, aby:  

(a)  buď projekce přivrácené ploch ve směru vztažné osy obou svítilen nebo odrazek zabírala 
ne méně než 60% plochy nejmenšího čtyřúhelníku opsaného průmětům zmíněných 
přivrácené plochy ve směru vztažné osy, nebo  

(b)  minimální vzdálenost mezi protilehlými okraji přivrácené plochy ve směru vztažné osy 
dvou svítilen nebo dvou nezávislých odrazek nepřesahuje 75 mm, měřeno kolmo ke 
vztažné ose.  

5.7.2.3 Jednotlivé svítilna dle definice v bodě 2.16.1. (d) musí splňovat požadavky odstavce 5.7.2.1.  

 Tam, kde jsou dvě nebo více svítilen a / nebo dvě nebo více samostatných přivrácených ploch 
jsou umístěny do stejného pouzdra a / nebo mají společné vnější rozptylové sklo,  nesmí být 
považovány za systém vzájemně závislých svítilen.  

 Nicméně, svítilny ve tvaru pásu nebo pruhu mohou být součástí systému nezávislých svítilen 

5.7.2.4. Dvě svítilny nebo sudý počet svítilen ve tvaru pásu nebo pruhu musí být umístěny symetricky ke 
střední podélné rovině vozidla a na obou stranách musí dosahovat do vzdálenosti nejméně 0,4 
m od vnějšího okraje vozidla, a musí být nejméně 0,8 m dlouhé. Osvětlení této plochy musí být 
zajištěno nejméně dvěma zdroji světla umístěnými co nejblíže ke koncům, plocha výstupu 
světla může být tvořena souborem jednotek umístěných vedle sebe pod podmínkou, že tyto 
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individuální plochy výstupu světla při promítnutí na příčnou rovinu splňují požadavky bodu 
5.7.2.1. 

5.8 Maximální výška nad zemí se měří od nejvyššího bodu a minimální výška od nejnižšího bodu 
přivrácené plochy ve směru vztažné osy. 

U potkávacího světlometu se minimální výška vůči zemi měří od nejnižšího bodu přivrácené 
plochy ve směru vztažné osy nezávisle na jeho použití. 

                 Pokud (maximální a minimální) výška nad zemí jasně plní požadavky tohoto UN předpisu, není 
třeba určovat přesné okraje kterékoliv plochy. 

5.9. Pokud nejsou zvláštní pokyny, fotometrické charakteristiky (např. svítivost, barva, přivrácená 
plocha apod.) svítilny se nesmějí záměrně měnit během doby aktivace svítilny. 

5.9.1. Směrové svítilny, výstražný signál nebezpečí, žluté boční obrysové svítilny vyhovující dále 
odstavci 6.18.7. a signál záchranného brzdění jsou svítilny s přerušovaným světlem. 

5.9.2. Fotometrické charakteristiky kterékoli svítilny se mohou měnit: 

(a)  vzhledem k osvětlení okolí; 
(b)  v důsledku aktivace jiných svítilen, nebo 
(c)  jestliže jsou svítilny použity k zajištění jiné světelné funkce, 

za předpokladu, že jakákoli změna fotometrických charakteristik je v souladu s technickými 
ustanoveními dotyčné svítilny. 

5.9.3 Fotometrické vlastnosti směrové svítilny kategorií 1, 1a, 1b, 2a nebo 2b se mohou během 
blikání měnit postupnou aktivaci světelných zdrojů, jak je uvedeno v odstavci 5.6. UN předpisu 
č. 6 nebo v odstavci 5.6.11. UN předpisu [LSD]. 

5.10. Žádné červené světlo, které by mohlo zavinit omyl, nesmí být vyzařované svítilnou podle 
definice odstavce 2.7. směrem vpřed a žádné bílé světlo, které by mohlo zavinit omyl, nesmí 
být vyzařované svítilnou podle definice odstavce 2.7. směrem vzad. V úvahu se neberou 
světelná zařízení, montovaná k osvětlení vnitřku vozidla. Tato podmínka se v případě 
pochybností ověřuje takto: 

5.10.1. pro viditelnost červeného světla zepředu, s výjimkou nejzadnější boční obrysové svítilny, nesmí 
být plocha výstupu světla žádné červené svítilny přímo viditelná pro pozorovatele, který se 
pohybuje uvnitř pásma 1 v příčné rovině situované 25 m před vozidlem (viz příloha 4); 

5.10.2. pro viditelnost bílého světla zezadu, s výjimkou zpětných světlometů a bílého bočního 
nápadného značení instalovaných na vozidlo, nesmí být přivrácená plocha žádné bílé svítilny 
přímo viditelná pro pozorovatele, který se pohybuje uvnitř pásma 2 v příčné rovině, ležící ve 
vzdálenosti 25 m za vozidlem (viz přílohu 4); 

5.10.3 pásma 1 a 2, zkoumaná okem pozorovatele, jsou ve svých rovinách ohraničena: 

5.10.3.1.na výšku dvěma vodorovnými rovinami ve výšce 1 m a 2,20 m nad zemí, 

5.10.3.2.na šířku dvěma svislými rovinami, svírajícími dopředu resp. dozadu úhel 15° směrem ven od 
podélné střední roviny vozidla a procházejícími bodem nebo body styku svislých rovin, 
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rovnoběžných s podélnou střední rovinou vozidla a vymezujících celkovou šířku vozidla. Je-li 
styčných bodů více, nejpřednější z nich se užije pro přední rovinu, nejzadnější pro zadní rovinu. 

5.11. Elektrická zapojení musí být taková, aby přední a zadní obrysové svítilny, případné doplňkové 
obrysové svítilny, případné boční obrysové svítilny a zařízení pro osvětlení zadní registrační 
tabulky mohly být zapínány a vypínány jen současně. 

5.11.1. Tato podmínka se neuplatní: 

5.11.1.1. pokud jsou přední a zadní obrysové svítilny zapnuty, a rovněž pokud boční obrysové svítilny 
jsou s těmito svítilnami sdružené nebo sloučené jako parkovací svítilny; nebo 

5.11.1.2. pokud boční obrysové svítilny svítí přerušovaným světlem shodně se směrovými světly nebo 

5.11.1.3. pokud je systém světelné signalizace v činnosti dle odstavce 6.2.7.6.2. 

5.11.2. U předních obrysových svítilen, kde jejich funkce je nahrazena ustanoveními odstavce 5.12.1. 
dále. 

5.11.3.   V případě systému vzájemně nezávislých svítilen všechny zdroje světila musí být zapínány  a       
                vypínány současně. 
 

5.12 Elektrická zapojení musí být taková, aby dálkové světlomety, potkávací světlomety a přední 
mlhové světlomety nemohly být zapnuty, nejsou-li rovněž zapnuty svítilny, uvedené v odstavci 
5.11. Splnění této podmínky se však nevyžaduje u dálkových světlometů nebo potkávacích 
světlometů, jestliže jejich světelná výstraha spočívá v přerušovaném rozsvěcování potkávacích 
světlometů v krátkých intervalech nebo v přerušovaném rozsvěcování dálkových světlometů v 
krátkých intervalech nebo ve střídavém rozsvěcování potkávacích a dálkových světlometů v 
krátkých intervalech. 

5.12.1. Potkávací světlomety a/nebo dálkové světlomety a/nebo přední mlhové světlomety mohou 
nahradit funkci předních obrysových svítilen za předpokladu, že: 

5.12.1.1 jejich elektrická zapojení jsou taková, aby v případě závady kteréhokoliv z těchto světelných 
zařízení se obrysové svítilny automaticky znovu zapnuly, 

a 

5.12.1.2 nahrazující svítilna/ funkce splňuje pro příslušnou obrysovou svítilnu požadavky týkající se: 

(a) geometrické viditelnosti předepsané pro přední obrysové svítilny v odstavci 6.9.5.; a 

(b) minimálních fotometrických hodnot podle úhlů rozdělení světla;  

a 

5.12.1.3. příslušný důkaz demonstrující vyhovění požadavkům uvedeným v odstavci 5.12.1.2. je ve 
zkušebním protokole nahrazující svítilny. 
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5.13 Sdělovače 

 Je-li tímto předpisem předepsána kontrolka "zapojení obvodu", může být nahrazena 
kontrolkou "činnosti". 

5.14 Zakrývatelné světlomety 

5.14.1 Mimo dálkových světlometů, potkávacích světlometů a předních mlhovek, které mohou být 
zakryty když se neužívají, je zakrývání svítilen nepřípustné. 

5.14.2 V případě jakékoliv poruchy funkce zakrývacího (zakrývacích) zařízení musí světlomety zůstat 
v poloze užívání pokud jsou již v provozu, nebo musí být možno je do provozní polohy 
přesunout bez užití nářadí. 

5.14.3 Světlomety se musejí dát uvést do polohy užívání a rozsvítit jediným ovládacím zařízením s tou 
výjimkou, že je možno uvést je do polohy užívání bez jejich rozsvícení. V případě skupinových 
dálkových a potkávacích světlometů se však výše uvedené ovládání vyžaduje pouze k aktivaci 
potkávacích světlometů. 

5.14.4 Z místa řidiče nesmí být možno zastavit úmyslně pohyb rozsvěcovaných světlometů dříve, než 
dosáhnou polohy užívání. Vzniká-li za pohybu světlometů nebezpečí oslnění ostatních uživatelů 
vozovky, smí se tyto rozsvítit pouze po dosažení své konečné polohy. 

5.14.5 V rozmezí teplot zakrývacího zařízení od -30°C do +50°C musí být světlomet schopen 
dosáhnout plně otevřené polohy do tří sekund od začátku působení na ovládací zařízení. 

5.15 Barvy světla, vyzařovaného světlomety/svítilnami 7/ jsou: 

- dálkový světlomet: bílá 

- potkávací světlomet: bílá 

- přední mlhový světlomet: bílá nebo selektivně žlutá 

- zpětný světlomet: bílá 

- směrová svítilna: oranžová 

- varovný signál: oranžová 

- brzdová svítilna: červená 

- signál záchranného brzdění: žlutá nebo červená 

- svítilna pro osvětlení zadní registrační 
   tabulky 

bílá 

- přední obrysová svítilna bílá 

- zadní obrysová svítilna: červená 

 

7/ Měření barevných souřadnic vyzařovaného světla svítilnami/světlomety není součástí tohoto předpisu. 
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- zadní mlhová svítilna: červená 

- parkovací svítilna: bílá vpředu, červená vzadu; oranžová, je-li 
sloučena s bočními směrovými svítilnami 
nebo s bočními obrysovými svítilnami; 

- boční obrysová svítilna: oranžová; nejzadnější boční obrysová 
svítilna však může být červená, pokud je 
ve skupině, sdružená nebo sloučená se 
zadní obrysovou svítilnou, zadní 
doplňkovou obrysovou svítilnou, zadní 
mlhovou svítilnou, brzdovou svítilnou, 
nebo je ve skupině, či má část plochy 
výstupu světla společnou se zadní 
odrazkou 

- doplňková obrysová svítilna: bílá vpředu, červená vzadu 

- denní svítilna: bílá 

- zadní odrazka, jiná než    trojúhelníková: červená 

- zadní odrazka trojúhelníková: červená 

-  přední odrazka, jiná než    trojúhelníková: barva dopadajícího světla 8/ 

- boční odrazka, jiná než    trojúhelníková: oranžová;  
nejzadnější boční odrazka však muže být 
červená, pokud je ve skupině nebo má 
část plochy výstupu světla společnou se 
zadní obrysovou svítilnou, zadní 
doplňkovou obrysovou svítilnou, zadní 
mlhovou svítilnou, brzdovou svítilnou 
nebo nejzadnější červenou boční 
obrysovou svítilnou nebo zadní 
netrojúhelníkovou odrazkou; 

- nápadné značení bílá dopředu; 
bílá nebo žlutá do boku; 
červená nebo žlutá dozadu 9/ 

- rohový světlomet: bílá 

- značení se zpětným odrazem: bílá nebo žlutá do stran 
červená nebo žlutá dozadu 9/ 

 

8/ Rovněž známá jako bílá nebo bezbarvá odrazka. 

9/ Žádné ustanovení tohoto předpisu nebrání smluvním stranám, které aplikují tento předpis, aby na vlastním 
území povolily směrem dozadu užití bílého nápadného značení. 
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- adaptivní systém předních světlometů (AFS) bílá 

- svítilna vnějšího osvětlení vozidla bílá 

5.16 Počet svítilen/světlometů 

5.16.1 Počet svítilen/světlometů, namontovaných na vozidle, musí být roven počtu, stanovenému 
v jednotlivých ustanoveních tohoto předpisu. 

5.17 Kterýkoliv světlomet/svítilna mohou být montovány na pohyblivých částech, za předpokladu že 
jsou splněny podmínky, stanovené v odstavcích 5.18., 5.19. a 5.20. 

5.18 Zadní obrysové svítilny, zadní směrové svítilny a zadní odrazky ať trojúhelníkové nebo 
netrojúhelníkové, mohou být montovány na pohyblivých částech pokud: 

5.18.1. Ve všech pevných polohách pohyblivých částí plní svítilny instalované na pohyblivých částech 
veškeré požadavky na umístění, geometrickou viditelnost a fotometrické požadavky pro tyto 
světlomety/svítilny. 

 nebo 

5.18.2. Pokud jsou funkce uvedené v odstavci 5.18. zajišťovány soupravou dvou svítilen, označených 
„D“  (viz odstavec 2.16.1), musí požadavky na polohu, geometrickou viditelnost a fotometrické 
požadavky na tyto svítilny ve všech pevných polohách pohyblivých částí plnit pouze jedna 
z těchto svítilen. 

nebo 

5.18.3 - jsou pro výše uvedené funkce montovány doplňující svítilny, které jsou rozsvíceny v případě, 
když je pohyblivá část umístěna v kterékoliv fixované poloze, za předpokladu, že tyto doplňující 
svítilny splňují požadavky na umístění, geometrickou viditelnost a fotometrické vlastnosti 
svítilen, umístěných na pohyblivé části. 

5.18.4. Pokud jsou funkce uvedené v odstavci 5.18. zajišťovány systémem vzájemně závislých svítilen 
musí být splněna kterákoliv z následujících podmínek: 

(a) pokud je úplný systém vzájemně závislých svítilen montován na pohyblivé části(částech), 
musí být splněny požadavky odstavce 5.18.1. Pokud je pohyblivá část(části) v kterékoliv 
své pevné otevřené poloze, mohou však být pro výše uvedené funkce aktivovány 
doplňkové svítilny uvedených funkcí, za předpokladu, že tyto doplňkové svítilny splňují 
všechny požadavky na polohu, geometrickou viditelnost a kolorimetrické a fotometrické 
požadavky platné pro svítilny instalované na pohyblivé části. 

nebo 

b) pokud je systém vzájemně závislé svítilny částečně montován na pevnou část a částečně 
montován na pohyblivou část s výjimkou směrových svítilen, vzájemně závislé svítilny 
určené žadatelem během schvalovací procedury, potom musí splňovat ve všech polohách 
vnější geometrickou viditelnost, kolorimetrické a fotometrické požadavky pro tyto svítilny 
ve všech pevných polohách pohyblivé části(í). Požadavek(požadavky) na geometrickou 
viditelnost směrem dovnitř se považuje za splněný, pokud tato vzájemně závislá 
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svítilna(svítilny) stále ještě plní fotometrické hodnoty předepsané pro pole rozložení 
světla pro schválení zařízení a to ve všech pevných polohách pohyblivých částí.  

 U směrových svítilen, které jsou žadatelem během schvalovací procedury specifikovány jako                                       
                 vzájemně závislé svítilny, musí být splněny všechny požadavky na polohu, geometrickou   
                 viditelnost, fotometrické a kolorimetrické požadavky ve všech pevných polohách pohyblivé  
                 části. Toto se neuplatní tam, kde jsou ke splnění požadavků nebo k doplnění geometrické  
                 viditelnosti aktivovány doplňkové svítilny, pokud je pohyblivá část v otevřené pevné poloze, za  
                 předpokladu, že tyto doplňkové svítilny splňují všechny požadavky na polohu, fotometrické a  
                 kolorimetrické požadavky vyžadované pro směrové svítilny instalované na pohyblivé části. 

 

5.19. Pokud jsou pohyblivé části v jiné poloze, než je „obvyklá poloha pro užití“, nesmí na nich  
                  instalované svítilny zaviňovat nevhodné obtěžování ostatním uživatelům silnice. 
 
5.20. Pokud je světlomet/svítilna montována na pohyblivé části a pohyblivá část je v „obvyklé poloze 

(polohách) pro užití“, musí se světlomet/svítilna vždy vrátit do polohy (poloh), stanovených 
podle tohoto předpisu výrobcem. U potkávacího světlometu a u předního mlhového 
světlometu se tyto požadavky považují za splněné, pokud se po desetinásobném pohybu 
pohyblivé části a jejím navrácení do výchozí polohy nezmění úhlové nastavení těchto 
světlometů vůči jejich nosné části, měřeno se po každé změně polohy pohyblivé části, o více 
než 0,15% od střední hodnoty všech deseti měření. 

Pokud je tato hodnota překročena, pak se každá mezní hodnota podle odstavce 6.2.6.1.1 musí 
upravit tímto překročením, aby se snížil rozsah přípustného sklonu při kontrole vozidla podle 
přílohy 6. 

5.21 Přivrácená plocha ve směru vztažné osy přední a zadní obrysové svítilny, přední a zadní 
směrové svítilny a odrazek nesmí být v kterékoliv fixované poloze jiné než je „obvyklá poloha 
pro užití“ zakryta více než z 50% kteroukoliv pohyblivou částí, ať s namontovanými nebo 
nenamontovanými světelně signalizačními zařízeními  

 Pokud výše uvedený požadavek není proveditelný:" 

5.21.1 doplňující svítilny, plnící veškeré požadavky na umístění, geometrickou viditelnost a 
fotometrické vlastnosti výše uvedených svítilen, se musí rozsvítit, pokud je přivrácená plocha 
ve směru vztažné osy těchto svítilen zakryta pohyblivou částí z více než 50%. 

 nebo 

5.21.2 - v osvědčení (bod 10.1 přílohy 1) musí poznámka informovat schvalující orgány, že 
pohyblivými částmi může být zakryto více než 50% přivrácené plochy ve směru vztažné osy, 
a poznámka ve vozidle musí informovat uživatele vozidla, že v určité poloze (polohách) 
pohyblivé části musí být ostatní uživatelé silnice varováni o přítomnosti vozidla na silnici jinými 
prostředky, např. varovným trojúhelníkem nebo jinými prostředky podle vnitrostátních 
požadavků pro provoz na silnici. 

5.21.3 Odstavec 5.21.2 se nevztahuje na odrazky. 
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5.22. S výjimkou odrazek se světlomet/svítilna, i když je opatřena značkou schválení, nepovažuje za 
namontovanou, pokud nemůže být uveden/uvedena do užívání pouhou montáží zdroje světla 
a/nebo montáží pojistky. 

5.23. Světlomety/svítilny schválené se světelným zdrojem(ji) podle předpisu č. 37 s výjimkou, pokud 
jsou takové světelné zdroje užity jako nevýměnný zdroj podle definice v odstavci 2.7.1.1.2 musí 
být ve vozidle montovány takovým způsobem, aby zdroj světla mohl být správně vyměněn bez 
potřebné pomoci specialisty a bez užití zvláštního nářadí jiného, než je nářadí, které výrobce 
dodává s vozidlem. Výrobce vozidla musí s vozidlem dodat podrobný popis způsobu výměny.  

5.23.1. V případě, že světelný zdroj modul obsahuje držák pro schválený výměnný zdroj světla podle 
předpisu č. 37, musí být tento zdroj světla vyměnitelný jak je požadováno v odstavci 5.23. 

5.24. Povolena je jakákoliv dočasná náhrada porouchané funkce světelné signalizace zadní obrysové 
svítilny za předpokladu, že v případě poruchy je náhradní funkce podobná v barvě, svítivosti a 
umístění porušené funkci a že nahrazující zařízení zůstává funkční ve svém původním určení. 
V případě náhrady musí stav dočasné náhrady a potřeba opravy být indikovány na přístrojové 
desce kontrolkou (viz odst. 2.18. tohoto předpisu). 

5.25 Tam kde je montován AFS, musí tento být považován za rovnocenný jedné dvojici potkávacích 
světlometů a pokud zajišťuje i funkce dálkového světla, musí být považován za rovnocenný 
jedné dvojici dálkových světlometů. 

5.26. Zadní směrové svítilny, zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny (s výjimkou brzdových svítilen 
kategorie S4) a zadní mlhové svítilny s řízením proměnlivé svítivosti jsou povoleny, když reagují 
na nejméně jeden z následujících vnějších vlivů: osvětlení okolí, mlha, sněžení, déšť, postřik, 
oblak prachu, znečištění plochy výstupu světla, za předpokladu, že jejich předepsaná intensita 
je udržována postupnými změnami. Nesmí dojít k žádné ostré změně intensity během změny 
okolí. Brzdové svítilny kategorie S4 mohou vytvářet změny svítivosti v závislosti na ostatních 
svítilnách. Řidič může nastavit funkce mimo svítivosti odpovídající stálé kategorii a vrátit je do 
automatické proměnlivé kategorie. 

5.27.  Pro vozidla kategorií M a N musí žadatel doložit Technické zkušebně odpovědné za schvalovac 
zkoušky, že podmínky elektrického napájení zařízení uvedených v odstavcích 2.7.9., 2.7.10,, 
2.7.12., 2.7.14. a 2.7.15. jsou splněny, jestliže elektrický systém vozidla pracuje za podmínek 
konstantního napětí odpovídajícího pro příslušnou kategorii napájeného vozidla jak stanovil 
žadatel o schválení, s následujícími ustanoveními: 

5.27.1.  napětí podle schvalovac dokumentace typu, přivedené na svorky zařízení, bylo zkoušeno s 
použitím zvláštního napájení/elektronického ovladače zdroje světla nebo v odvozeném módu 
činnosti nebo při napětí požadovaném žadatelem, nesmí pro příslušná zařízení nebo funkce 
překročit napětí, při kterých byla tato zařízení nebo funkce schváleny. 

5.27.2.  Za všech podmínek elektrického napájení, které nejsou pokryty odstavcem 5.27.1. nesmí 
napětí na svorkách zařízení nebo funkce(funkcí) přesáhnout hodnoty 6,75 V (6 V systémy), 13,5 
V (12 V systémy) nebo 28 V (24 V systémy) o více než 3 procenta. Prostředek kontroly 
maximálního napětí na svorkách zařízení může být pro zjednodušení umístěn uvnitř zařízení. 
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5.27.3.  Ustanovení odstavců 5.27.1. a 5.27.2. se neaplikují na zařízení, která obsahují elektronický 
ovladač zdroje světla nebo ovladač proměnlivé svítivosti, které jsou součástí zařízení. 

5.27.4.  K schvalovac dokumentaci musí být přiložena zpráva popisující metody použité k prokázání 
vyhovění a obdržené výsledky. 

5.28. Všeobecná ustanovení týkající se geometrické viditelnosti. 
5.28.1. Uvnitř úhlů geometrické viditelnosti nesmí být žádná překážka v šíření světla z libovolné části 

přivrácené plochy svítilny při pohledu z nekonečna. Na takové překážky není důvod brát zřetel, 
jestliže byly již přítomny, když byla svítilna schválena jako typ. 

5.28.2. Pokud se měření provede blízko u svítilny, směr pozorování se musí paralelně posunout pro 
dosažení stejné přesnosti. 

5.28.3. Pokud je svítilna instalována a libovolná část přivrácené plochy svítilny je zakryta dalšími částmi 
vozidla, zkouška musí být provedena tak, aby část svítilny nezakryté překážkou ještě 
vyhovovala fotometrickým hodnotám předepsaným pro schválení zařízení. 

5.28.4. Jestliže svislý úhel geometrické viditelnosti pod vodorovnou rovinou může být snížen na 5° 
(svítilna je umístěna níže než 750 mm nad zemí) měření fotometrického pole instalované 
optické jednotky se může omezit na 5° pod vodorovnou rovinou. 

5.28.5. Pro systém vzájemně závislých svítilen požadavky geometrické viditelnosti musí být splněny, 
jestliže všechny vzájemně závislé svítilny jsou v činnosti společně. 

5.29. Modul zdroje světla musí být: 

(a) vyjímatelný ze svého zařízení pouze s použitím nářadí a 

(b) konstruovaný tak, že bez ohledu na použití nářadí, není mechanicky zaměnitelný s 
libovolným schváleným výměnným zdrojem světla." 

5.29.1  LED modul nemusí být výměnný, musí to být uvedeno ve formuláři osvědčení (certifikátu) 
schválení typu konstrukční části. 

5.30. Indikátor externího stavu 

Jeden indikátor externího stavu pro Systém alarmu vozidla (VAS), Systém alarmu (AS) a 
imobilizér jsou dovoleny, pokud: 

(a) Svítivost v libovolném směru nepřesáhne 0,5 cd; 

(b) Barva vyzařovaného světla je bílá, červená nebo žlutá; 

(c ) Oblast přivrácené plochy není větší než 20 cm2. 

              Až dva indikátory externího stavu pro Systém alarmu vozidla (VAS), Systém alarmu (AS) a 
imobilizéru jsou dovoleny na vozidle za předpokladu, že přivrácená plocha nepřesahuje 10 cm2 
na indikátor. 
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6. JEDNOTLIVÉ SPECIFIKACE 

6.1 DÁLKOVÝ SVĚTLOMET ((UN předpisy č. 98, 112 a [RID]) 

6.1.1 Montáž 

 Povinná na automobilech. Zakázaná na přípojných vozidlech. 

6.1.2  Počet 

Dva nebo čtyři schváleného typu podle 

(a) UN předpisu č. 98 nebo 112 s vyloučením světlometu třídy A 

nebo 

(b) UN předpisu [RID], pouze světlomety tříd B a D 

U vozidel kategorie N3: 
mohou být montovány dva další dálkové světlomety. 

                 Je-li vozidlo vybaveno čtyřmi zakrývatelnými světlomety, je přípustná montáž dvou přídavných 
světlometů pouze pro účely světelné signalizace, kterou tvoří jejich přechodné rozsvěcování v 
krátkých intervalech ve dne (viz odst. 5.12.). 

6.1.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.1.4 Umístění 

6.1.4.1 Na šířku: žádný zvláštní požadavek. 

6.1.4.2 Na výšku: žádný zvláštní požadavek. 

6.1.4.3. Na délku: na předku vozidla. Požadavky musí být uvažovány tak, aby zajistily, že vyzařované 
světlo neobtěžuje řidiče ani přímo ani nepřímo přes zařízení pro nepřímou viditelnost a/nebo 
jiné plochy na vozidle, odrážející světlo. 

6.1.5 Geometrická viditelnost 

 Viditelnost svíticí plochy, včetně pásem, která se nejeví jako osvětlená ve směru uvažovaného 
pozorování, musí být zajištěna uvnitř rozbíhajícího se prostoru, ohraničeného přímkami, 
vycházejícími od obrysu svíticí plochy a svírajícími se vztažnou osou světlometu úhel nejméně 
5°. Výchozím bodem pro úhly geometrické viditelnosti je obvod průmětu svítící plochy na 
příčnou rovinu, tečnou k nejpřednější části rozptylového skla světlometu. 

6.1.6 Orientace: 

 Směrem dopředu. 

 Nejvýše jeden z dálkových světlometů na každé straně vozidla se může natáčet tak, aby 
vytvářel osvětlení zatáčky. 
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6.1.7 Elektrická zapojení 

6.1.7.1 Kromě případů, kdy se dálkové světlomety používají pro přerušované světelné upozornění 
v krátkých intervalech mohou být dálkové světlomety zapnuty pouze tehdy, když hlavní spínač 
světel je v poloze ON nebo "AUTO" (automaticky) a pokud existují podmínky pro automatickou 
aktivaci potkávacích světel. V tomto druhém případu se dálkové světlomety automaticky 
vypnou, pokud podmínky pro automatickou aktivaci potkávacího světla přestala existovat 

6.1.7.2. Ovládání dálkových světlometů může být automatické s ohledem na jejich aktivaci a deaktivaci, 
řídící signály jsou vytvářeny snímacím systémem, který je schopen detekovat a reagovat na 
následující vstupy: 

(a) podmínky vnějšího osvětlení; 

(b) světlo vyzařované předními světelnými zařízeními a přední světelnou signalizací 
protijedoucích vozidel; 

(c ) světlo vyzařované zadní světelnou signalizací vpředu jedoucích vozidel. 

Přídavné snímací funkce ke zlepšení výkonnosti jsou dovoleny. 

Pro účely tohoto odstavce výraz "vozidla" znamená vozidla kategorií L, M, N, O, T a rovněž 
jízdní kola, taková vozidla jsou vybavena odrazkami, světelnými  a světelně-signalizačními 
zařízeními, která jsou zapínána. 

6.1.7.3 Musí být vždy možné dálkové světlomety ručně ZAPNOUT a VYPNOUT a ručně VYPNOUT 
automatické ovládání dálkových světlometů.  

¨ Navíc, vypínání dálkových světlometů a jejich automatického ovládání musí být jednoduchými 
a okamžitými ručními prostředky, užití položek v nabídce palubních přístrojů (sub-menu) není 
přípustné. 

6.1.7.4 Dálkové světlomety mohou být přepínatelné buď současně, nebo v páru. V případě, že 
montovány pouze u vozidel kategorie N3 další dva dálkové světlomety podle odstavce 6.1.2, 
mohou být použity současně nejvýše pouze dva páry. Při přepínání z potkávacích na dálkové 
světlomety zapne se nejméně jeden pár dálkových světlometů. Při přepínání z dálkových 
světlometů na potkávací světlomety, musí se vypnout současně všechny dálkové světlomety.  

6.1.7.5 Potkávací světlomety mohou zůstat rozsvíceny současně s dálkovými světlomety.  

6.1.7.6 Pokud jsou montovány čtyři zakrývatelné světlomety, musí být při jejich odkryté poloze 
zabráněno současné činnosti jakýchkoliv přídavných světlometů, jsou-li určeny pro světelné 
signály, tvořené přerušovaným rozsvěcením za dne v krátkých intervalech (viz odstavec 5.12). 

6.1.8 Sdělovač 

 Kontrolka zapojení obvodu povinná. 

6.1.8.1. Pokud je ovládání dálkových světlometů automatické, jak je uvedeno v odstavci 6.1.7.1. výše, 
musí být řidiči indikována informace, že automatické ovládání dálkového světlometu je 
aktivováno. 
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6.1.9 Jiné požadavky 

6.1.9.1. Maximální součtová svítivost dálkových světlometů, které mohou být zapnuty současně nesmí 
překročit 430 000 cd, což odpovídá vztažné hodnotě 100. 

6.1.9.2 Tato maximální svítivost se stanoví sečtením jednotlivých vztažných označení, která jsou na 
některých světlometech vyznačena. Každému světlometu, značenému "R" nebo "CR" se přidělí 
vztažné označení "10". 

6.1.9.3. Automatická aktivace a deaktivace dálkových světlometů: 

6.1.9.3.1. Systém snímače použitý k ovládání automatické aktivace a deaktivace dálkových světlometů, 
jak je uvedeno v odstavci 6.1.7.1., musí splňovat následující požadavky: 

6.1.9.3.1.1 Hranice minimálních polí, ve kterých je snímač schopen detekovat světlo 
vyzařované jinými vozidly podle definice v odstavci 6.1.7.1 je definována níže 
uvedenými úhly.  

  



© Translation TÜV SÜD Czech E/ECE/324- 

 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47 

 Předpis 48 
 

 39/145 

6.1.9.3.1.1.1. Horizontální úhly: 15° vlevo a 15°vpravo. 

Vertikální úhly: 

Úhel nahoru 5° 

Montážní výška snímače (střed 
průzoru snímače nad zemí) 

Méně než 2 m Mezi 1,5 a 2,5 m Větší než 2 m 

Úhel dolů 2° 2°až 5° 5° 

Tyto úhly se měří od středu průzoru snímače mezi horizontální přímkou procházející středem a 
přímkou paralelní s podélnou střední rovinou vozidla. 

6.1.9.3.1.2 Systém snímače musí být schopen na přímé a rovninné vozovce 
detekovat:  
(a) protijedoucí motorové vozidlo na vzdálenost nejméně 400 m; 
(b) předchozí motorové vozidlo nebo kombinaci tahač-přípojné vozidlo 

na vzdálenost nejméně 100 m; 
(c) protijedoucí bicykl na vzdálenost dosahující nejméně do 75 m, 

pokud svítí bílou svítilnou se svítivostí 150 cd, s plochou výstupu 
světla 10 cm² ± 3 cm² a při výšce 0.8 m nad vozovkou. 

 K ověření vyhovění bodům (a) a (b) výše musí mít protijedoucí a předchozí 
motorová vozidla (nebo kombinace tahač-přípojné vozidlo) obrysové svítilny 
(pokud jsou) a potkávací světlomety zapnuty.  

6.1.9.3.2. Změna z dálkového na potkávací světlo a naopak podle podmínek uvedených v odstavci 
6.1.7.1. výše může být provedena automaticky a nesmí způsobit potíže, rozptýlení pozornosti 
nebo oslnění. 

6.1.9.3.3. Celková činnost automatického ovládání musí být ověřena: 

6.1.9.3.3.1. simulací nebo jiným způsobem ověření přijatelným pro orgán odpovědný za zkoušky pro 
schválení typu, jak stanovil žadatel. 

6.1.9.3.3.2. zkušební jízdou dle odstavce 1 v příloze 12. Provedení automatického ovládání musí být 
dokumentováno a kontrolováno podle popisu žadatele. Jakékoliv zřejmé selhání musí být 
zjištěno (např. nepřiměřený úhlový pohyb nebo blikání). 

6.1.9.3.4. Ovládání dálkových světlometů může být takové, že dálkové světlomety jsou zapínány 
automaticky pouze když: 

(a) žádná vozidla uvedená v odstavci 6.1.7.1. výše nejsou detekována uvnitř pole 
         a vzdáleností podle odstavců 6.1.9.3.1.1. a 6.1.9.3.1.2.; 

 a 

(b) jsou detekovány úrovně vnějšího osvětlení jak uvádí odstavec 6.1.9.3.5. dále. 

6.1.9.3.5. V případě, kdy jsou dálkové světlomety zapnuty automaticky, musí se automaticky vypnout, 
když jsou detekována uvnitř polí a vzdáleností podle odstavců 6.1.9.3.1.1. a 6.1.9.3.1.2. 
protijedoucí vozidla nebo vozidla vpředu určená odstavcem 6.1.7.1. 
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Kromě toho se automaticky vypínají jestliže osvětlení dané vnějšími světelnými podmínkami 
přesahuje 7 000 lx. 

Vyhovění tomuto požadavku demonstruje žadatel užitím simulace nebo jiných způsobů ověření 
přijatelných pro orgán odpovědný za schválení typu. Je-li to nutné, měří se osvětlení na 
horizontálním povrchu, s kosinovým korekčním snímačem ve stejné výšce jako je montážní 
poloha snímače na vozidle. Toto může být výrobcem prokázáno přiměřenou dokumentací 
nebo jinými prostředky, které jsou přijatelné pro orgán zodpovědný za schválení typu. 

6.2 POTKÁVACÍ SVĚTLOMET (UN předpisy č. 98, 112 a [RID]) 

6.2.1 Montáž 

 Povinná na automobilech. Zakázaná na přípojných vozidlech. 

6.2.2  Počet 

Dva schváleného typu podle  

(a) UN předpisu č. 98 nebo 112 s vyloučením světlometu třídy A 

nebo 

                 (b) UN předpisu [RID], pouze světlomety tříd B a D. 

6.2.3 Uspořádání: 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.2.4 Umístění 

6.2.4.1 Na šířku: okraj přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejvzdálenější od podélné 
střední roviny vozidla, nesmí být od vnějšího obrysu vozidla dále než 400 mm. 

Vnitřní okraje přivrácené plochy ve směru vztažných os nesmějí být vzdáleny méně než 
600 mm. To se však neaplikuje na vozidla kategorií M1 a N1; u všech ostatních kategorií 
automobilů může být tato vzdálenost snížena na 400 mm, pokud je celková šíře vozidla menší 
než 1300 mm. 

6.2.4.2 Na výšku: nejméně 500 mm a nejvýše 1 200 mm nad zemí; 

 U kategorie N3G (terénní vozidla) 10/ může být maximální výška zvýšena až na 1500 mm. 

6.2.4.3 Na délku: na předku vozidla. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže vyzařované 
světlo neobtěžuje řidiče ani přímo, ani nepřímo přes zařízení pro nepřímý výhled  nebo jiné 
plochy na vozidle, odrážející světlo, případně přes obojí. 

6.2.5. Geometrická viditelnost 

 Je definována úhly α a ß podle ustanovení v odstavci 2.13.: 

 

10/ Jak je definováno v příloze 7 Souhrnné rezoluce o konstrukci vozidel (R.E.3), (dokument 
TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2 ve znění Amend.4). 
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 α = 15° nahoru a 10° dolů, 

 ß = 45° ven a 10° dovnitř.  

 Přítomnost přepážek nebo jiných částí zařízení v blízkosti světlometu nesmí 
vytvářet sekundární efekty, které by byly příčinou diskomfortu jiných uživatelů 
vozovky.  

6.2.6 Orientace: 

 Směrem dopředu. 

6.2.6.1 Vertikální orientace 

6.2.6.1.1. Základní sklon rozhraní potkávacího světla, který má být seřízen u nenaloženého vozidla s 
jednou osobou sedící na místě řidiče, musí být výrobcem stanoven s přesností na 0.1% a musí 
být symbolem podle přílohy 7 zřetelně a nesmazatelně vyznačen na každém vozidle buď v 
blízkosti světlometu, nebo v blízkosti štítku výrobce. 

 Hodnota takto vyznačeného sklonu musí být určena podle odstavce 6.2.6.1.2. 

6.2.6.1.2. V závislosti na montážní výšce spodního okraje přivrácené plochy ve směru vztažné osy 
potkávacího světlometu (h), vyjádřené v m a měřené na nenaloženém vozidle, musí za všech 
statických podmínek přílohy 5 být svislý sklon rozhraní potkávacího světla v následujících 
mezích a základní sklon musí mít následující hodnoty: 

 h < 0.8 
meze:    mezi -0.5% a -2.5% 
základní nastavení:  mezi -1.0% a -1.5% 

 0.8 ≤ h ≤ 1.0 

 meze:    mezi -0.5% a -2.5% 
základní nastavení:  mezi -1.0% a -1.5% 

 nebo na vyžádání výrobce 

 meze:    mezi -1.0% a -3.0% 
základní nastavení:  mezi -1.5% a -2.0% 

 Žádost o schválení typu vozidla musí v tomto případě obsahovat informaci o tom, která z obou 
možností má být užita. 

 h > 1.0 
meze:    mezi -1.0% a -3.0% 
základní nastavení:  mezi -1.5% a -2.0% 

 U kategorie N3G (terénní vozidla), u které světlomety překračují výšku 1200 mm, jsou limity 
vertikálního sklonu rozhraní:  
meze:    mezi -1,5% a -3,5%.  
základní nastavení:  mezi -2% a -2,5%. 

 Shora uvedené meze a základní nastavení shrnuje níže uvedený diagram. 
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6.2.6.2 Korektor sklonu světlometů 

6.2.6.2.1. Pokud je korektor sklonu světlometů pro splnění požadavků odstavců 6.2.6.1.1 a 6.2.6.1.2 
nezbytný, musí být korektor automatický. 

6.2.6.2.2.Přípustná jsou přesto zařízení, která jsou nastavována ručně, ať spojitě nebo nespojitě, pokud 
však mají základní polohu, ve které je možno obvyklými seřizovacími šrouby nastavit základní 
sklon světlometů, uvedený v odstavci 6.2.6.1.1. 

 Tato ručně nastavitelná zařízení musejí být ovladatelná z místa řidiče. 

 Plynule seřiditelná zařízení musejí mít vztažné značky, indikující hlavní podmínky naložení 
vozidla, které vyžadují nastavení potkávacího světla. 

 U zařízení, která nejsou nastavitelná spojitě, musí být počet poloh takový, aby bylo za všech 
podmínek naložení podle definice v příloze 5 vyhověno rozsahu hodnot, stanovených v 
odstavci 6.2.6.1.2. 

 I u těchto zařízení musí být poblíž jeho ovladače (viz příloha 8) zřetelně vyznačeny podmínky 
naložení podle přílohy 5, které vyžadují nastavení potkávacího světla. 
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6.2.6.2.3.V případě poruchy korektoru podle popisu v odstavcích 6.2.6.2.1 a 6.2.6.2.2 nesmí potkávací 
světlo zaujmout polohu, ve které by byl sklon menší, než seřízení v době poruchy. 

6.2.6.3 Postup měření 

6.2.6.3.1 Po nastavení základního sklonu se vertikální sklon potkávacího světla v % měří v statických 
podmínkách při všech podmínkách naložení podle definice v příloze 5. 

6.2.6.3.2 Změny sklonu potkávacího světla jako funkce naložení musí být měřena zkušebním postupem, 
stanoveným v příloze 6. 

6.2.6.4 Horizontální směrování 

 Horizontální směrování jednoho nebo obou potkávacích světlometů se může měnit tak, aby 
světlomet (světlomety) vytvářel osvětlení zatáčky za předpokladu, že celé světlo nebo zlom 
světelného rozhraní neprotne čáru dráhy těžiště vozidla ve vzdálenosti od předku vozidla, která 
je větší než stonásobek montážní výšky příslušného potkávacího světlometu. 

6.2.7. Elektrické zapojení 

6.2.7.1. Přepínač musí při přepnutí na potkávací světlo současně vypnout všechny dálkové světlomety. 

6.2.7.2. Potkávací světlomety mohou zůstat rozsvíceny současně s dálkovými světlomety. 

6.2.7.3. U potkávacích světlometů podle UN předpisu č. 98 nebo [RID] musejí výbojkové zdroje světla 
zůstat zapnuté při svícení dálkového světla. 

6.2.7.4. Jeden doplňkový zdroj světla nebo jeden nebo více LED modulů, umístěných uvnitř 
potkávacího světlometu nebo ve svítilně (s výjimkou dálkového světlometu), která je ve 
skupině nebo je sloučena s tímto potkávacím světlometem, může být aktivován k vyzařování 
osvětlení zatáčky, a to za předpokladu, že horizontální poloměr zatáčení dráhy těžiště vozidla 
je roven 500 m nebo je menší. To může být výrobcem dokladováno výpočtem nebo jinými 
prostředky, které jsou přijatelné pro orgán, odpovědný za schválení typu. 

6.2.7.5. Potkávací světlomet může být rozsvěcen a zhasínán automaticky. Potkávací světlomet však 
musí být možno dále rozsvěcet a zhasínat ručně. 

6.2.7.6. Pokud denní svítilny jsou instalovány a jsou v činnosti dle odstavce 6.19., buď 

6.2.7.6.1. Potkávací světlomety se zapínají nebo vypínají automaticky s ohledem na okolní podmínky 
osvětlení (např. zapnuté během noční jízdy, v tunelech a pod.) v souladu s požadavky přílohy 
13;  

nebo 

6.2.7.6.2. denní svítilny jsou v činnosti společně se svítilnami uvedenými v odstavci 5.11., kdy se jako 
minimální požadavek aktivují nejméně zadní obrysové svítilny; nebo 

6.2.7.6.3. jsou zajištěny zřetelné prostředky k informování řidiče, že nesvítí světlomety, obrysové svítilny 
a jestliže jsou instalovány tak též doplňkové obrysové svítilny a boční obrysové svítilny. 
Takovými prostředky jsou:  
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6.2.7.6.3.1. dvě zřetelně odlišné úrovně intenzity osvětlení přístrojového panelu pro provoz v noci a ve 
dne, které informují řidiče, že potkávací světlomety jsou rozsvíceny; nebo 

6.2.7.6.3.2. neosvětlené indikátory a označení ručních ovladačů, které jsou vyžadovány předpisem č. 
121, jsou osvětleny, jestliže se světlomety aktivují; nebo 

6.2.7.6.3.3. Pouze v podmínkách sníženého okolního osvětlení podle přílohy 13 se aktivují sdělovač 
optický, zvukový nebo obojí, aby informovaly řidiče, že potkávací světlomety by měly svítit. 
Jakmile je sdělovač aktivován, musí pohasnout/ztichnout, když potkávací světlomety byly 
zapnuty nebo zařízení, které startuje a/nebo vypíná motor (systém pohonu) je v poloze, která 
zabraňuje motoru (pohonnému systému) v činnosti. 

6.2.7.7. Bez ovlivnění odstavcem 6.2.7.6.1. mohou být světlomety zapnuty a vypnuty automaticky s 
ohledem na ostatní faktory jako čas nebo okolní podmínky (např. čas během dne, umístění 
vozidla, déšť, mlha a pod.). 

6.2.8.  Sdělovač 

6.2.8.1 Sdělovač nepovinný. 

6.2.8.2 Optická kontrolka, ať svítící přerušovaně nebo nepřerušovaně, je povinná: 

a)  v případě, kdy je pro vytváření osvětlení zatáčky přesouváno celé světlo nebo zlom 
světelného rozhraní, nebo 

b)  pokud je užit k vyzařování hlavního potkávacího světla jeden nebo více modulů LED. 

Optická kontrolka musí být aktivována: 

a)  v případě závady v přesouvání zlomu světelného rozhraní, nebo 

b)  v případě závady kteréhokoliv modulu LED, které vyzařují hlavní potkávací světlo. 

Optická kontrola musí být aktivována po dobu trvání závady. Může být dočasně zhasnuta, ale 
musí se opakovat, kdykoliv zařízení, které startuje nebo zhasíná motor, je zapnuto a vypínáno. 

6.2.9. Jiné požadavky 

6.2.9.1. Požadavky odstavce 5.5.2 se nevztahují na potkávací světlomety. 

6.2.9.2. Potkávací světlomety se zdrojem světla nebo LED modulem(-y), které vytvářejí hlavní potkávací 
světlo a které mají celkový skutečný světelný tok překračující 2000 lm musí být montovány 
pouze ve spojení s montáží zařízení na čištění světlometu podle UN předpisu č.45. 

6.2.9.3. Pro vertikální sklon potkávacích světlometů se zdrojem světla nebo LED modulem(-y), které 
vytvářejí hlavní potkávací světlo a které mají celkový skutečný světelný tok překračující 2000 
lm se nesmí využít ustanovení výše uvedeného odstavce 6.2.6.2.2. 

U žárovek, pro které je stanoveno více než jedno zkušební napětí, je aplikován skutečný 
světelný tok, který vytváří základní potkávací světlo, jak je uvedeno ve formuláři osvědčení pro 
schválení typu zařízení.  
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U potkávacích světlometů vybavených schváleným zdrojem světla, použitý skutečný světelný 
tok je hodnota při příslušném zkušebním napětí, jak je uvedeno v příslušném listu dat v UN 
předpise podle kterého byl použitý zdroj světla schválen, aniž byly vzaty v úvahu tolerance 
skutečného světelného toku stanovené v tomto listu dat. 

6.2.9.4. Pro vytváření osvětlení zatáčky je třeba využít pouze potkávací světlomety podle předpisů č. 98                  
                 nebo 112 nebo [RID]. 
                 Pokud je osvětlení zatáčky vytvářeno horizontálním přesouváním celého světla nebo zlomu                    
                 světelného rozhraní, smí být aktivováno pouze v případě, když se vozidlo pohybuje směrem  
                 dopředu; toto ustanovení se neuplatní, pokud je osvětlení zatáčky vyzařováno do pravé                           
                 zatáčky u pravostranného provozu (levé zatáčky u levostranného provozu). 

6.3 PŘEDNÍ MLHOVÝ SVĚTLOMET (UN předpis č. 19 nebo [RID]) 
6.3.1 Montáž 

 Nepovinná na automobilech. Zakázaná na přípojných vozidlech. 

6.3.2 Počet: 

                 Dva; buď v souladu s požadavky série 03 a následujících sérií změn UN předpisu č. 19 nebo 
požadavky UN předpisu č. [RID]. 

6.3.3 Uspořádání: 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.3.4 Umístění 

6.3.4.1 Na šířku: okraj přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejvzdálenější od podélné 
střední roviny vozidla, nesmí být od vnějšího obrysu vozidla dále než 400 mm.  

6.3.4.2  Na výšku: 

Minimum: nejméně 250 mm nad vozovkou. 

Maximum: u vozidel kategorií M1 a N1 : ne více než 800 mm nad vozovkou; 

U vozidel všech ostatních kategorií s výjimkou N3G (terénní) 12/ nesmí být výška  více než 
1200 mm nad vozovkou. 

U vozidel kategorie N3G  je možno maximální výšku zvýšit až na 1500 mm. 

Žádný bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy nesmí však být výše, než nejvyšší bod 
přivrácené plochy potkávacího světlometu ve směru vztažné osy. 

6.3.4.3 Na délku: na předku vozidla. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže vyzařované 
světlo neobtěžuje řidiče ani přímo, ani nepřímo přes zařízení pro nepřímý výhled  nebo jiné 
plochy na vozidle, odrážející světlo, případně přes obojí. 

6.3.5 Geometrická viditelnost 
 

12/ Podle definice v příloze 7 Konsolidované rezoluce pro konstrukci vozidel (R.E.3) (dokument 
TRANS/WP.29/Rev.1/Amend.2, naposledy pozměněný Amend.4) 
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 Je definována úhly α a ß podle ustanovení v odstavci 2.13.: 

 α = 15° nahoru a 10° dolů, 

 ß = 45° ven a 10° dovnitř.  

 Přítomnost přepážek nebo jiných částí zařízení v blízkosti světlometu nesmí vytvářet 
sekundární efekty, které by byly příčinou diskomfortu jiných uživatelů vozovky..13/ 

6.3.6. Orientace 

Směrem dopředu. 

6.3.6.1. Vertikální orientace 

6.3.6.1.1. U mlhových světlometů třídy "B" musí být vertikální sklon čáry rozhraní nastaven 
u nezatíženého vozidla s jednou osobou na sedadle řidiče: -1,5 % nebo níže. 15/ 

6.3.6.1.2. U mlhových světlometů třídy "F3": 

6.3.6.1.2.1 Pokud celkový skutečný světelný tok zdroje světla pro každý přední mlhový světlomet 
nepřesahuje 2 000 lm: 

6.3.6.1.2.1.1. musí být vertikální sklon čáry rozhraní nastaven u nezatíženého vozidla s jednou osobou na 
sedadle řidiče: -1,0 % nebo níže. 

6.3.6.1.2.2. Pokud celkový skutečný světelný tok zdroje světla pro každý přední mlhový světlomet 
přesahuje 2 000 lm: 

6.3.6.1.2.2.1.  v závislosti na montážní výšce v metrech (h) spodního okraje přivrácené plochy ve směru 
vztažné osy mlhového světlometu, měřeno na nezatížených vozidlech, musí vertikální sklon 
čáry rozhraní za všech statických podmínek dle přílohy 5 automaticky zůstat mezi následujícími 
hodnotami:  

h ≤ 0,8 

Meze:   mezi -1,0 % a -3,0 %, 

počáteční seřízení: mezi -1,5 % a -2,0 %. 

h > 0,8 

Meze:   mezi -1,5 % a -3,5 %, 

počáteční seřízení: mezi -2,0 % a -2,5 %. 

6.3.6.1.2.2.2. Počáteční klesající sklon čáry rozhraní nastavený u nezatíženého vozidla s jednou osobou 
na sedadle řidiče, musí být stanoven výrobcem s přesností na jedno desetinné místo a musí být 
zřetelně, čitelně a nesmazatelně vyznačen na každém vozidle v blízkosti mlhového světlometu 
nebo výrobního štítku vozidla, nebo v kombinaci s indikací podle odstavce 6.2.6.1.1 symbolem 

 

13/ Nové typy, které neplní tato ustanovení lze schválit do 18 měsíců od data vstupu doplňku 4 k sérii změn 03 
tohoto předpisu.  
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uvedeným v příloze 7 tohoto předpisu. Hodnota takto uvedeného sklonu musí odpovídat 
definici podle odstavce 6.3.6.1.2.2.1. 

6.3.6.2. Seřizovací zařízení předních mlhových světlometů 

6.3.6.2.1. Pokud je pro nezávislý přední mlhový světlomet nebo přední mlhový světlomet ve skupině 
s jinými předními osvětlovacími nebo světelně signalizačními zařízeními montováno seřizovací 
zařízení, musí toto zařízení být takové, aby vertikální sklon za všech statických podmínek 
naložení podle přílohy 5 tohoto předpisu byl zachován v mezích předepsaných v odstavci 
6.3.6.1.2.2. 

6.3.6.2.2. V případě, kdy je přední mlhový světlomet třídy "F3" částí potkávacího světlometu nebo je 
součástí systému AFS, aplikují se požadavky odstavce 6.2.6 v době užití předního mlhového 
světlometu shodně jako požadavky na potkávací světlo.  

V takovém případě se mezní hodnoty sklonu podle odstavce 6.2.6 mohou aplikovat i když je 
užíván přední světlomet. 

6.3.6.2.3. Seřizovací zařízení může být také užito k automatickému přizpůsobování sklonu předního 
mlhového světla ve vztahu k převládajícím okolním podmínkám za předpokladu, že nejsou 
překročeny meze sklonu stanovené v odstavci 6.3.6.1.2.1. 

6.3.6.2.4. V případě poruchy seřizovacího zařízení nesmí světlo předního mlhového světlometu zaujmout 
polohu, ve které by rozhraní bylo skloněno méně, než bylo v době, kdy došlo k této poruše 
zařízení. 

6.3.7 Elektrické zapojení 

 Přední mlhové světlomety musí být možné zapnout a vypnout nezávisle na dálkových 
světlometech, potkávacích světlometech nebo jakékoliv kombinaci dálkových a potkávacích 
světlometů, pokud: 

(a) Přední mlhové světlomety nejsou použity jako část jiné světelné funkce v systému AFS; 
rozsvícení funkce předních mlhových světlometů má však prioritu před jakoukoliv jinou funkcí, ke 
které jsou přední mlhové světlomety využívány jako její část, nebo 

(b) Přední mlhové světlomety nemohou být současně rozsvíceny s jinými svítilnami, které jsou 
sloučeny, jak udává příslušný symbol ("/") dle odstavce 10.1 přílohy 1 předpisu č. 19." 

Tam, kde je namontováno AFS se pro volbu kategorie bere v úvahu vzdálenost mezi přední 
směrovou svítilnou a nejbližším osvětlujícím celkem v jeho nejbližší poloze, ve které přispívá 
k vytváření nebo ve které vytváří mód potkávacího světla. 

6.3.8 Sdělovač 

 Kontrolka zapojení obvodu povinná. Nezávislé neblikající varovné světlo. 

6.3.9  Jiné požadavky 

                  V případě, kdy je kladný údaj v osvědčení v příloze 1 UN předpisu č. 19 nebo v příloze 1 UN 
předpisu č. [RID], mohou být seřízení a svítivosti světla předního mlhového světlometu třídy 
„F3“ automaticky přizpůsobeny převažujícím okolním podmínkám. Jakékoliv změny svítivosti a 
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seřízení musí být prováděny automaticky a to tak, aby nebyla vytvářena nepohoda ani pro 
řidiče, ani pro ostatní uživatele silnice. 

6.4. ZPĚTNÝ SVĚTLOMET (UN předpis č. 23 nebo [LSD]) 

6.4.1. Montáž 

 Povinná na motorových vozidlech a na přípojných vozidlech kategorií O2, O3 a O4.. Nepovinná 
na přípojných vozidlech kategorie O1. 

6.4.2. Počet: 

6.4.2.1 Na motorových vozidlech kategorie M1 a na všech ostatních vozidlech s délkou nepřesahující 
6000 mm: jeden světlomet povinně, druhý světlomet volitelně. 

6.4.2.2 Na všech vozidlech s délkou přesahující 6000 mm - s výjimkou vozidel kategorie M1 : dva 
světlomety povinně a dva světlomety volitelně,. 

6.4.3. Uspořádání: 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.4.4. Umístění 

6.4.4.1. Na šířku: žádný zvláštní požadavek. 

6.4.4.2. Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1 200 mm nad vozovkou. 

6.4.4.3. Na délku: na zádi vozidla. 
Pokud jsou montovány, mohou však být dva volitelné světlomety podle odstavce 6.4.2.2 
namontovány na straně vozidla za předpokladu, že požadavky odstavců 6.4.5.2. a 6.4.6.2. jsou 
splněny. 

6.4.5. Geometrická viditelnost 

6.4.5.1. Zařízení instalovaná na zádi vozidla: 

Jsou určena úhly α a β uvedenými v odstavci 2.13.: 

α = 15° směrem nahoru a 5° směrem dolů, 

β = 45° vpravo i vlevo, je-li jen jeden světlomet, 

45° směrem ven a 30° směrem dovnitř, jsou-li dva. 

6.4.5.2. Dvě volitelná zařízení uvedená v odstavci 6.4.2.2., pokud jsou montována na straně vozidla: 

Geometrická viditelnost se považuje za vyhovující pokud vztažná osa příslušného zařízení 
směřuje ven pod úhlem β nepřesahujícím 15° vzhledem k podélné střední rovině vozidla. 
Vertikální směr dvou volitelných zařízení může směřovat dolů. 

6.4.6. Orientace 

6.4.6.1. Směrem za vozidlo 
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6.4.6.2. U dvou volitelně montovaných zařízení podle odstavce 6.4.2.2, pokud jsou tato montována na 
jedné straně vozidla, musí být ustanovení výše uvedeného odstavce 6.4.5.2. splněny. 

6.4.7 Elektrické zapojení 

6.4.7.1 Smějí se zapojit jen, je-li zařazen zpětný převod a je-li zařízení, ovládající spouštění nebo 
zastavení motoru, v takové poloze, že chod motoru je možný. Nesmějí se rozsvítit nebo zůstat 
rozsvíceny, není-li splněna jedna nebo druhá z výše uvedených podmínek. 

6.4.7.2. Elektrické zapojení dvou volitelných zpětných světlometů podle odstavce 6.4.2.2 musí být 
navíc takové, aby tyto světlomety nemohly být samostatně zapnuty, pokud nejsou současně 
zapnuty světlomety/svítilny podle odstavce 5.11.  

Zapnutí zařízení, namontovaných na jedné straně vozidla je přípustné pro pomalé manévrování 
v pohybu směrem dopředu až do rychlosti 10 km/hod., za předpokladu, že jsou splněny 
následující podmínky: 

a) zařízení se musí aktivovat a deaktivovat manuálně zvláštním spínačem; 

b) zařízení může zůstat rozsvícené i v případě, kdy je vyřazena zpátečka; 

c) pokud však rychlost vozidla směrem vpřed překročí 10 km/h, musí se zařízení 
automaticky vypnout bez ohledu na polohu zvláštního spínače; v tomto případě musí 
zůstat vypnuté do doby jeho úmyslného nového zapnutí. 

6.4.8 Sdělovač: 

 Kontrolka nepovinná. 

6.4.9 Jiné požadavky:  

 Žádné. 

6.5 SMĚROVÁ SVÍTILNA (UN předpis č. 23 nebo [LSD]) 

6.5.1 Montáž (viz obr. níže) 

 Povinná. Typy směrových svítilen se dělí na kategorie (1, 1a, 1b, 2a, 2b, 5 a 6), jejich soustava 
tvoří na jednom vozidle uspořádání („A“ a „B“). 

 Uspořádání „A“ platí pro všechny automobily. 

 Uspořádání „B“ platí pouze pro přípojná vozidla. 

6.5.2 Počet: 

 Dle uspořádání. 

6.5.3 Uspořádání (viz obr. níže) 

 A: dvě přední směrové svítilny kategorií: 

 1 nebo 1a nebo 1b, 
je-li vzdálenost mezi okrajem přivrácené plochy ve směru vztažné osy této svítilny a okrajem 
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přivrácené plochy potkávacího světlometu a/nebo případného předního mlhového světlometu 
nejméně 40 mm; 

 1a nebo 1b, 
je-li vzdálenost mezi okrajem přivrácené plochy ve směru vztažné osy této svítilny a okrajem 
přivrácené plochy potkávacího světlometu a/nebo případného předního mlhového světlometu 
větší než 20 mm a menší než 40 mm; 

 1b, 
je-li vzdálenost mezi okrajem přivrácené plochy ve směru vztažné osy této svítilny a okrajem 
přivrácené plochy potkávacího světlometu a/nebo případného předního mlhového světlometu 
menší nebo rovna 20 mm; 

 dvě zadní směrové svítilny (kategorie 2a nebo 2b); 

 dvě volitelné směrové svítilny (kategorie 2a nebo 2b) na všech vozidlech kategorií M2, M3, N2 a 
N3; 

 dvě boční směrové svítilny kategorií 5 nebo 6 (minimální požadavky): 

5 

pro všechna vozidla M1 
pro vozidla N1, M2 a M3, jejichž délka nepřekračuje 6 m. 

6 

pro všechna vozidla N2 a N3; 
pro vozidla N1, M2 a M3, jejichž délka překračuje 6 m. 

Ve všech případech je přípustné nahradit boční směrové svítilny kategorie 5 bočními 
směrovými svítilnami kategorie 6. 

Maximálně tři nepovinná zařízení kategorie 5 nebo jedno nepovinné zařízení kategorie 6 na 
každé straně vozidla typu M2, M3, N2 a N3 přesahující 9m délky. 

 Pokud jsou montovány svítilny, které sdružují funkce předních směrových svítilen (kategorie 1, 
1a, 1b) a bočních směrových svítilen (kategorie 5 nebo 6), mohou být pro splnění požadavků na 
viditelnost podle odst. 6.5.5 montovány dvě doplňkové boční směrové svítilny (kategorie 5 
nebo 6). 

B: dvě zadní směrové svítilny (kategorie 2a nebo 2b) 

dvě volitelné směrové svítilny (kategorie 2a nebo 2b) na všech vozidlech kategorií O2, O3 a O4. 

Maximálně tři nepovinná zařízení kategorie 5 nebo jedno nepovinné zařízení kategorie 6 na 
každé straně vozidla typu O2, O3 a O4 přesahující 9m délky. 

 Tam, kde je namontováno AFS se pro volbu kategorie bere v úvahu vzdálenost mezi přední 
směrovou svítilnou a nejbližším osvětlujícím celkem v jeho nejbližší poloze, ve které přispívá 
k vytváření nebo ve které vytváří mód potkávacího světla. 

6.5.4 Umístění 
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6.5.4.1 Na šířku: okraj přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejvzdálenější od podélné 
střední roviny vozidla, nesmí být od vnějšího obrysu vozidla dále než 400 mm. Tato podmínka 
se nevztahuje na volitelné zadní směrové svítilny. 

 Vnitřní okraje přivrácených ploch ve směru vztažných os musejí být od sebe vzdáleny nejméně 
600 mm. 

 Tato vzdálenost může být zmenšena až na 400 mm u vozidel, jejichž celková šířka je menší než 
1300 mm. 

6.5.4.2 Na výšku: nad vozovkou. 

6.5.4.2.1 Výška plochy výstupu světla bočních směrových svítilen kategorie 5 nebo 6 nad vozovkou 
nesmí být:  

 méně než:  350 mm pro vozidla kategorií M1
 a N1, a  

   500 mm pro vozidla ostatních kategorií   
obojí při měření od nejnižšího bodu; a 
 nejvíce: 1500 mm při měření od nejvyššího bodu. 

6.5.4.2.2. Výška směrových svítilen kategorií 1, 1a, 1b, 2a a 2b měřená podle odstavce 5.8 nesmí být 
menší než 350 mm a větší než 1 500 mm. 

6.5.4.2.3 Pokud konstrukce vozidla při měření podle výše uvedených specifikací neumožní dodržení 
těchto horních mezí a pokud jsou namontovány volitelné směrové svítilny, mohou být tyto 
meze zvýšeny na 2300 mm pro boční směrové svítilny kategorie 5 a 6 a na 2100 mm pro 
směrové svítilny kategorií 1, 1a, 1b, 2a, a 2b. 

6.5.4.2.4 Pokud jsou namontovány volitelné zadní svítilny, musí být namontovány ve výšce slučitelné 
s příslušnými požadavky odstavce 6.5.4.1, svítilny musí být namontovány symetricky a podle 
tvaru karosérie v co největší vertikální vzdálenosti, ne ale méně než 600 mm, od povinných 
směrových svítilen. 

6.5.4.3  Na délku (viz obr. níže) 

Vzdálenost mezi plochou výstupu světla boční směrové svítilny (kategorie 5 a 6) a příčnou 
rovinou, vyznačující přední obrys celkové délky vozidla, nesmí překročit 1800 mm. U vozidel 
kategorií M1 a N1 a u vozidel všech ostatních kategorií, pokud konstrukce vozidla neumožňuje 
dodržení minimálních úhlů viditelnosti, může však být tato vzdálenost zvětšena do 2500 mm. 
nesmí překročit 1800 mm.  

Tato vzdálenost však nesmí překročit 2500 mm: 

a)  u vozidel kategorií M1 a N1  

b)  u vozidel všech ostatních kategorií, pokud konstrukce vozidla neumožňuje dodržení 
minimálních úhlů viditelnosti. 

Volitelné boční směrové svítilny kategorie 5 musí být montovány a rozloženy rovnoměrně 
podél vozidla. 
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Volitelná boční směrová svítilna kategorie 6 musí být montována mezi první a poslední čtvrtinu 
délky přívěsu. 

6.5.5 Geometrická viditelnost 

6.5.5.1 Horizontální úhly (viz vyobrazení níže). 

Vertikální úhly: 15° nad a pod horizontálu pro směrové svítilny kategorií 1, 1a, 1b, 2a, 2b a 5. 
Vertikální úhel pod horizontálu může být snížen až na 5°, je-li svítilna montována níže, než 750 
mm nad vozovkou; 30° nad a 5° pod horizontálu pro směrové svítilny kategorie 6. Vertikální 
úhel nad horizontálu může být zmenšen na 5o, pokud jsou volitelné směrové svítilny 
namontovány nejméně 2100 mm nad zemí. 

 
Obr. (viz odstavec 6.5.) 

Uspořádání A 

 

Uspořádání B 

 

                 U vozidel kategorií M1 a N1 pro směrové svítilny kategorií 1, 1a nebo 1b jejichž dolní okraj      
                 přivrácené plochy je níže než 750 mm nad vozovkou, může být hodnota 45° dovnitř snížena na  
                 20° pod horizontální rovinou, ve které leží vztažná osa této svítilny. 
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6.5.5.2 nebo dle uvážení výrobce pro vozidla kategorií M1 a N1
**): 

Přední a zadní směrové svítilny i boční obrysové svítilny  
Horizontální úhly viz níže uvedený obr: 

 

Pro směrové svítilny kategorií 1, 1a nebo 1b jejichž dolní okraj přivrácené plochy je níže než 
750 mm nad vozovkou, může být hodnota 45° dovnitř snížena na 20° pod horizontální rovinou, 
ve které leží vztažná osa této svítilny. 

 Vertikální úhly: 15° nad a pod horizontálu. 

 Svislý úhel pod vodorovnou rovinu může být snížen na 5o, v případě, že svítilna je níže než 
750 mm nad vozovkou. Aby byla svítilna považována za viditelnou, s výjimkou bočních 
směrových svítilen kategorií 5 a 6, musí být možný nezakrytý pohled na nejméně 12,5 cm2 
svítící plochy. Činná plocha odrazky, která nevydává žádné světlo, se nebere v úvahu. 

6.5.6 Orientace: 

 Dle případných specifikací výrobce pro montáž. 

6.5.7 Elektrické zapojení 

 Zapínání směrových svítilen musí být nezávislé na zapínání ostatních svítilen a světlometů. 
Všechny směrové svítilny na téže straně vozidla se musí zapínat a vypínat týmž ovladačem a 
musí svítit přerušovaným světlem ve stejné fázi. 

 U vozidel M1 a N1 , kratších než 6 m a s uspořádáním, vyhovujícím výše uvedenému odstavci 
6.5.5.2, musejí případně montované oranžové boční obrysové svítilny rovněž svítit 
přerušovaným světlem stejnou frekvencí (a ve fázi) se směrovými svítilnami.“ 

 Směrová svítilna schopná aktivace různými módy (statický nebo postupný) se nesmí zapnout 
mezi dvěma módy jednou aktivovanými. 

 

**) Hodnota mrtvého úhlu viditelnosti 5° dozadu boční směrové svítilny je jeho horní mezí pro d ≤ 2,5 m. 



© Translation TÜV SÜD Czech E/ECE/324- 

 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47 

 Předpis 48 
 

 54/145 

 Pokud jsou dvě nepovinné svítilny (kategorií 2a nebo 2b) instalovány na vozidla kategorií M2, 

M3, N2, N3, musejí být provozovány ve stejném módu jako ostatní povinné zadní směrové 
svítilny (kategorie 2a nebo 2b); tj. statické nebo postupné. 

6.5.8  Sdělovač 

Kontrolka činnosti je povinná pro směrové svítilny kategorií 1, 1a, 1b, 2a a 2b.. Muže být 
optická nebo akustická nebo obojího druhu. Je-li optická, musí svítit přerušovaným světlem, 
které v případě poruchy kterékoliv žárovky těchto směrových svítilen buď zhasne, nebo 
zůstane rozsvícena bez přerušování nebo výrazně změní frekvenci přerušování. Je-li výlučně 
akustická, musí být dobře slyšitelná a nejméně při poruše kterékoliv směrové svítilny musí 
výrazně změnit frekvenci.  

Sdělovač musí být aktivován signálem vytvořeným podle odstavce 6.2.2. UN předpisu č. 6 nebo 
podle odstavce 5.6.3. UN předpisu č. [LSD] nebo jiným vhodným způsobem.13/ 

Je-li motorové vozidlo uzpůsobeno pro tažení přípojného vozidla, musí být vybaven zvláštní 
optickou kontrolkou pro směrové svítilny přípojného vozidla, pokud kontrolka tažného vozidla 
nedovoluje objevit poruchu kterékoliv směrové svítilny takto utvořené jízdní soupravy.  

Pro volitelné směrové svítilny na motorových a přípojných vozidlech není kontrolka činnosti 
povinná. 

6.5.9 Jiné požadavky 

 Světlo musí být přerušováno 90 ± 30 krát za minutu. 

 Po uvedení spínače světelného signálu v činnost musí nejdéle do jedné sekundy následovat 
rozsvícení světla a nejdéle do jedné a půl sekundy první zhasnutí světla. Je-li automobil 
uzpůsoben pro tažení přípojného vozidla, musí se ovládacím zařízením směrových svítilen 
tažného vozidla dát uvést v činnost i směrové svítilny přípojného vozidla. V případě poruchy 
některé ze směrových svítilen, s výjimkou zkratu, musí ostatní směrové svítilny dále vyzařovat 
přerušované světlo, přičemž frekvence přerušování má být za těchto podmínek odlišná od 
předepsané frekvence. 

6.6 VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL NEBEZPEČÍ 

6.6.1 Montáž 

Povinná 

 Signál se dává současnou funkcí směrových svítilen podle požadavku odstavce 6.5. výše. 

Všechny směrové svítilny kategorie 1 (1, 1a, 1b) aktivované současně musí pracovat ve stejném 
módu; tj. staticky nebo postupně. 

                 Všechny směrové svítilny kategorie 2 (2a, 2b) aktivované současně musí pracovat ve stejném 
módu; tj. staticky nebo postupně. 

6.6.2 Počet 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.2. 
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6.6.3 Uspořádání 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.3. 

6.6.4 Umístění 

6.6.4.1 Na šířku 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.4.1. 

6.6.4.2 Na výšku 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.4.2. 

6.6.4.3 Na délku 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.4.3. 

6.6.5 Geometrická viditelnost 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.5. 

6.6.6 Orientace 

 Dle ustanovení v odstavci 6.5.6. 

6.6.7. Elektrické zapojení 

6.6.7.1. Signál se musí zapínat samostatným ovládacím zařízením, umožňujícím funkci všech směrových 
svítilen ve stejné fázi. 

6.6.7.2. Výstražný signál může být aktivován automaticky v případě, že vozidlo bylo poškozeno 
nehodou nebo po deaktivaci signálu záchranného brzdění, jak uvádí odstavec 6.23. V takových 
případech může být nastaveno „VYP“ manuálně. 

Dále pak výstražný signál může být zapnut automaticky, aby signalizoval ostatním účastníků 
silničního provozu riziko bezprostředního nebezpečí, jak definují předpisy; v tomto případě 
musí signál zůstat „ZAP“ než nastane ruční nebo automatické „VYP“. 

6.6.7.3. U vozidel M1 a N1 , kratších než 6 m a s uspořádáním, vyhovujícím výše uvedenému odstavci 
6.5.5.2, musejí případně montované žluté boční obrysové svítilny rovněž svítit přerušovaným 
světlem stejnou frekvencí (a ve fázi) se směrovými svítilnami. 

6.6.8 Sdělovač 

 Blikající kontrolka zapojení obvodu povinná. 

6.6.9 Jiné požadavky 

 Shodné s požadavky odstavce 6.5.9. Je-li automobil vybaven k tažení přípojného vozidla, musí 
se ovládacím zařízením výstražného signálu nebezpečí dát uvést v činnost též směrové svítilny 
na přípojném vozidle. Výstražný signál nebezpečí musí zůstat schopný činnosti i když zařízení, 
ovládající spouštění nebo zastavení motoru, je v takové poloze, že chod motoru je nemožný. 
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6.7 BRZDOVÁ SVÍTILNA (UN předpis č. 7 nebo [LSD]) 

6.7.1 Montáž 

Zařízení kategorií S1 nebo S2: povinná na všech kategoriích vozidel. 

Zařízení kat. S3 nebo S4: povinná na kategoriích vozidel M1 a N1, s výjimkou 
podvozků s kabinou a těch vozidel kategorie N1, které 
mají otevřený prostor pro náklad; 
nepovinná na ostatních kategoriích vozidel. 

6.7.2. Počet 

Dvě zařízení kategorií S1 nebo S2 a jedno zařízení kategorie S3 nebo S4 na všech kategoriích 
vozidel. 

6.7.2.1. S výjimkou případu, kdy je namontováno zařízení kategorie S3 nebo S4, je možno na všech 
vozidlech kategorií M2, M3, N2, N3, O2, O3 a O4 namontovat dvě volitelná zařízení kategorie S1 
nebo S2. 

6.7.2.2. Jedině tehdy, když střední podélná rovina vozidla neprochází pevným panelem karosérie, ale 
odděluje jednu nebo dvě pohyblivé části vozidla (např. dveře) tak, že chybí dostatek prostoru k 
montáži jediného zařízení kategorie S3 nebo S4 ve střední podélné rovině na takových 
pohyblivých částech, mohou být buď: 

- dvě zařízení kategorie S3 nebo S4  typu "D".ve střední podélné rovině, nebo 

- může být instalován systém vzájemně závislých svítilen kategorie S3 nebo S4." 

6.7.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.7.4 Umístění 

6.7.4.1 Na šířku: 

U vozidel kategorií M1 a N1: u zařízení kategorie S1 a S2, s nejvzdálenější přivrácenou plochou 
ve směru vztažné osy od střední podélné roviny vozidla: ne více než 400 mm od vnějšího 
obrysu vozidla;  
pro vzdálenost mezi vnitřními okraji přivrácených ploch ve směru vztažných os není stanoven 
žádný zvláštní požadavek. 

U všech ostatních kategorií: u zařízení kategorie S1 a S2, je vzdálenost mezi vnitřními okraji 
přivrácených ploch ve směru vztažných os ne méně než 600 mm. Tuto vzdálenost lze zmenšit 
na 400 mm, pokud je celková šířka vozidla menší než 1300 mm; 

Zařízení kategorie S3 nebo S4: vztažný střed musí být umístěn na střední podélné rovině 
vozidla. V případě, kdy jsou podle odstavce 6.7.2. montována dvě zařízení kategorie S3 nebo 
S4, musí být umístěna po jednom co nejblíže střední podélné rovině na jejích obou stranách. 
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Tam, kde je podle odstavce 6.7.2. přípustné vysunutí jediné svítilny kategorie S3 nebo S4 mimo 
střední podélnou rovinu, nesmí při tomto vysunutí překročit vzdálenost vztažného středu 
svítilny od střední podélné roviny hodnotu 150 mm. 

6.7.4.2 Na výšku: 

6.7.4.2.1 Zařízení kategorií S1 nebo S2: nad vozovkou nejméně 350 mm , nejvýše 1500 mm (maximálně 
2100 mm, jestliže tvar karosérie nedovoluje dodržet výšku 1 500 mm a pokud nejsou 
namontovány volitelné brzdové svítilny. Pokud jsou volitelné brzdové svítilny namontovány, 
musí být namontovány ve výšce slučitelné s  požadavky na umístění na šířku a na symetrii 
svítilen a podle tvaru karosérie v co největší vertikální vzdálenosti, ne ale méně než 600 mm, 
od povinných brzdových svítilen. 

6.7.4.2.2. U zařízení kategorií S3 nebo S4 nesmí horizontální rovina, která se dotýká spodního okraje 
přivrácené plochy: 

(a) být buď více než 150 mm pod vodorovnou rovinou, tečnou ke spodnímu okraji činného 
povrchu skla nebo zasklení zadního okna, nebo 

(b) být níže než 850 mm nad vozovkou. 

Horizontální rovina, tečná ke spodnímu okraji přivrácené plochy zařízení kategorie S3 nebo S4, 
musí však procházet nad vodorovnou rovinou, tečnou k hornímu okraji přivrácené plochy 
zařízení kategorií S1 nebo S2. 

6.7.4.3. Na délku: 

Zařízení kategorií S1 nebo S2: na zádi vozidla. 

Zařízení kategorii S3 nebo S4 žádný zvláštní požadavek. 

6.7.5 Geometrická viditelnost 

Horizontální úhel: zařízení kategorií S1 nebo S2: 
45° směrem vlevo a vpravo vůči podélné ose vozidla 

 zařízení kategorie S3 nebo S4: 
10° směrem vlevo a vpravo vůči podélné ose vozidla 

  

Vertikální úhel: zařízení kategorií S1 nebo S2: 
15° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálou 
se však může zmenšit na 5°, je-li svítilna níže než 750 mm; 
vertikální úhel nad horizontálu lze zmenšit na 5o v případě, 
kdy jsou volitelné brzdové svítilny namontovány nejméně 
2100 mm nad vozovkou; 

 zařízení kategorie S3 nebo S4: 
10° nad a 5° pod horizontálu. 
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6.7.6 Orientace: 

 Směrem za vozidlo. 

6.7.7 Elektrické zapojení 

6.7.7.1 Veškeré brzdové svítilny se musí současně rozsvítit, jakmile brzdový systém vytvoří 
odpovídající signál podle definice v předpisech č. 13 nebo 13H. 

6.7.72 Brzdové svítilny nemusí být funkční, pokud je zařízení pro startování a/nebo pro zhášení 
motoru v poloze, která znemožňuje funkci motoru. 

6.7.8 Sdělovač 

 Kontrolka nepovinná; sdělovač indikující poruchu povinný, pokud je požadován předpisem pro 
díl. 

 Pokud je kontrolka namontována, musí kontrolka dávat nepřerušované signální světlo, které se 
rozsvítí v případě poruchy brzdových svítilen. 

6.7.9 Jiné požadavky 

6.7.9.1. Zařízení kategorie S3 nebo S4 nemůže být sloučeno s kteroukoliv jinou svítilnou. 

6.7.9.2. Zařízení kategorie S3 nebo S4 může být montováno vně vozidla nebo ve vozidle. 

6.7.9.2.1.Vyzařované světlo nesmí obtěžovat řidiče zpětnými zrcátky a/nebo jinými povrchy vozidla (tj. 
zadním sklem). 

6.8 SVÍTILNA ZADNÍ REGISTRAČNÍ TABULKY (UN předpis č. 4 nebo [LSD]) 

6.8.1 Montáž 

 Povinná 

6.8.2 Počet 

 Takový, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku; 

6.8.3 Uspořádání 

 Takové, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku. 

6.8.4 Umístění 

6.8.4.1 Na šířku: takové, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku; 

6.8.4.2 Na výšku: takové, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku; 

6.8.4.3 Na délku: takové, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku. 

6.8.5 Geometrická viditelnost 

 Taková, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku; 

6.8.6 Orientace 
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 Taková, že zařízení osvětluje místo pro registrační tabulku. 

6.8.7 Elektrické zapojení 

 Dle odstavce 5.11. 

6.8.8 Sdělovač 

 Kontrolka nepovinná. Pokud je, musí být její funkce zajištěna toutéž kontrolkou, požadovanou 
pro přední a zadní obrysové svítilny. 

6.8.9 Jiné požadavky 

 Je-li svítilna pro zadní registrační tabulku sdružena se zadní obrysovou svítilnou, která je 
sloučena s brzdovou svítilnou nebo se zadní mlhovou svítilnou, mohou se fotometrické 
vlastnosti svítilny pro zadní registrační tabulku měnit při rozsvícení brzdové svítilny nebo zadní 
mlhovky. 

6.9 PŘEDNÍ OBRYSOVÁ SVÍTILNA (UN předpis č. 7 nebo [LSD]) 

6.9.1 Montáž 

 Povinná na všech automobilech. 

 Povinná na přípojných vozidlech šířky přes 1600 mm. 

 Nepovinná na přípojných vozidlech, která nejsou širší než 1600 mm. 

6.9.2 Počet 

 Dvě 

6.9.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.9.4 Umístění 

6.9.4.1 Na šířku: ten bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejdále od podélné střední 
roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400 mm od vnějšího obrysu vozidla. 

U přípojných vozidel bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejdále od podélné 
střední roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 150 mm od vnějšího obrysu vozidla. 

Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os:  

U vozidel kategorií M1 a N1: žádné zvláštní požadavky; 

U všech ostatních kategorií vozidel: nesmí být menší než 600 mm. Tato vzdálenost může být 
zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šířka vozidla menší, než 1300 mm. 

6.9.4.2 Na výšku: nad zemí nejméně 250 mm a nejvýše 1500 mm (2100 mm u vozidel kategorie O1 a 
O2, nebo u vozidel ostatních kategorií, jestliže tvar karosérie nedovoluje, aby byla dodržena 
výška 1500 mm); 

6.9.4.3 Na délku: žádný zvláštní požadavek. 
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6.9.4.4 Pokud je přední obrysová svítilna sloučená s jiným světlometem/svítilnou, musí být pro ověření 
splnění požadavků na umístění (odstavce 6.9.4.1 až 6.9.4.3.) užita přivrácená plocha tohoto 
jiného světlometu/svítilny ve směru vztažné osy. 

6.9.5. Geometrická viditelnost 

6.9.5.1 Horizontální úhel obou předních obrysových svítilen: 
45° směrem dovnitř a 80° směrem ven. 

U vozidel kategorií M1 a N1 pro svítilny jejichž dolní okraj přivrácené plochy je níže než 750 mm 
nad vozovkou, může být hodnota 45° dovnitř snížena na 20° pod horizontální rovinou, ve které 
leží vztažná osa této svítilny. 

 U přípojných vozidel může být úhel dovnitř snížen na 5o. 

 Vertikální úhel: 15 ° nad a pod horizontálou:  

 Vertikální úhel pod vodorovnou rovinu může však být snížen na 5 ° u svítilen umístěných méně 
než 750 mm nad vozovkou (měřeno podle ustanovení odstavce 5.8.1). 

6.9.5.2 Jako alternativa k bodu 6.9.5.1, dle uvážení výrobce nebo jím řádně pověřeného zástupce, pro 
vozidla kategorií M1 a N1 a pouze v případě, kdy je na vozidle montována přední boční 
obrysová svítilna: 

Horizontální úhel: 45° směrem ven, 45° směrem dovnitř. 

Pro svítilny jejichž dolní okraj přivrácené plochy je níže než 750 mm nad vozovkou, může být 
hodnota 45° dovnitř snížena na 20° pod horizontální rovinou, ve které leží vztažná osa této 
svítilny. 

Vertikální úhel: 15° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu může být snížen až 
na 5°, je-li výška svítilny nad vozovkou menší než 750 mm. 

Aby byla svítilna považována za viditelnou, musí zajišťovat nezacloněný pohled na přivrácenou 
plochu nejméně 12,5 cm2. Vylučuje se činná plocha kterékoliv odrazky, která nepřenáší světlo. 

6.9.6 Orientace 

 Směrem dopředu. 

6.9.7. Elektrické zapojení 

Dle odstavce 5.11. 

Pokud je přední obrysová svítilna sloučená s přední směrovou svítilnou, elektrické zapojení 
přední obrysové svítilny na příslušné straně vozidla nebo sloučená její část může být taková, že 
je vypnutá během celého cyklu (jak zapnuto, tak vypnuto) aktivace směrové svítilny. 

6.9.8 Sdělovač 

 Kontrolka zapojení obvodu povinná.  
Kontrolka musí svítit nepřerušovaně a nevyžaduje se, pokud se dá osvětlení přístrojové desky 
zapínat nebo vypínat jen současně s předními obrysovými svítilnami. 
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 Tento požadavek se neuplatní, pokud světelný signalizační systém pracuje podle odstavce 
6.2.7.6.2. 

 Kontrolka indikující závadu je povinná, pokud je požadován předpisem pro díl. 

6.9.9. Jiné požadavky 

6.9.9.1 Pokud je v přední obrysové svítilně namontován jeden nebo více infračervených zářičů, může 
(mohou) být aktivován pouze, pokud je na stejné straně vozidla rozsvícen světlomet a vozidlo 
se pohybuje dopředu. Pokud se přední obrysová svítilna nebo světlomet na stejné straně 
vozidla porouchá, musí se infračervený zářič (zářiče) automaticky vypnout. 

6.9.9.2 Pokud je namontován AFS zajišťující mód do zatáčky, může se přední obrysová svítilna natáčet 
společně s osvětlujícím celkem, se kterým je sloučena. 

6.10 ZADNÍ OBRYSOVÁ SVÍTILNA (UN PŘEDPIS Č. 7 NEBO [LSD]) 

6.10.1 MONTÁŽ 

 Zařízení kategorií R nebo R1 nebo R2: Povinná 

6.10.2 Počet 

Dvě 

6.10.2.1 Pokud nejsou namontovány doplňkové obrysové svítilny, je možno na všech vozidlech kategorií 
M2, M3, N2, N3, O2, O3 a O4 namontovat dvě volitelné obrysové svítilny. 

6.10.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.10.4 Umístění 

6.10.4.1 Na šířku: ten bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejdále od podélné střední 
roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400 mm od vnějšího obrysu vozidla. Tato podmínka 
se nevztahuje na volitelné zadní obrysové svítilny. 

Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os: 

u vozidel kategorií M1 a N1 : žádné zvláštní požadavky; 

u vozidel všech jiných kategorií: nesmí být menší než 600 mm. Tato vzdálenost může být 
zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šířka vozidla menší, než 1300 mm. 

6.10.4.2 Na výšku: nejméně 350 mm a nejvíce 1 500 mm nad vozovkou; maximálně 2100 mm, jestliže 
tvar karosérie nedovoluje dodržení výšky 1500 mm a pokud nejsou namontovány volitelné 
obrysové svítilny. Pokud jsou volitelné obrysové svítilny namontovány, musí být umístěny ve 
výšce slučitelné s odpovídajícími požadavky odstavce 6.10.4.1, svítilny musí být namontovány 
symetricky a podle tvaru karosérie v co největší vertikální vzdálenosti, ne ale méně než 
600 mm, od povinných obrysových svítilen. 

6.10.4.3.Na délku: na zádi vozidla. 
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6.10.5 Geometrická viditelnost 

6.10.5.1 Horizontální úhel:   45° směrem dovnitř a 80° směrem ven. 

Vertikální úhel: 15° nad a pod horizontálu.  
Vertikální úhel pod horizontálu se může zmenšit až na 
5°, je-li výška svítilny nad vozovkou menší než 750 mm.  
Vertikální úhel nad horizontálu lze zmenšit na 5o 
v případě, kdy jsou volitelné obrysové svítilny 
namontovány nejméně 2100 mm nad vozovkou. 

6.10.5.2 Pro vozidla kategorie M1 a N1: na žádost výrobce nebo jím řádně pověřeného zástupce a pouze 
v případě, kdy je na vozidle montována zadní boční obrysová svítilna, lze užít jako alternativu 
k bodu 6.10.5.1: 

Horizontální 
úhel: 

45° směrem ven, 45° směrem dovnitř. 

Vertikální úhel: 15° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod 
horizontálu může být snížen až na 5°, je-li výška svítilny 
nad vozovkou menší než 750 mm. 

 Aby byla svítilna považována za viditelnou, musí zajišťovat nezacloněný pohled na přivrácenou 
plochu nejméně 12,5 cm2. Vylučuje se činná plocha kterékoliv odrazky, která nepřenáší světlo. 

6.10.6 Orientace 

 Směrem dozadu 

6.10,7. Elektrické zapojení 

Dle odstavce 5.11. 

Pokud je zadní obrysová svítilna sloučená se zadní směrovou svítilnou, elektrické zapojení 
zadní obrysové svítilny na příslušné straně vozidla nebo sloučená její část může být taková, že 
je vypnutá během celého cyklu (jak zapnuto, tak vypnuto) aktivace směrové svítilny. 

6.10.8 Sdělovač 

 Kontrolka zapojení obvodu povinná. Kombinuje se s kontrolkou zadních obrysových svítilen. 

 Tento požadavek se neuplatní, pokud světelný signalizační systém pracuje podle odstavce 
6.2.7.6.2. 

 Kontrolka indikující závadu je povinná, pokud je požadován předpisem pro díl. 

6.10.9 Jiné požadavky 

 Žádné. 

6.11 ZADNÍ MLHOVÁ SVÍTILNA (Předpis č. 38 nebo [LSD]) 

6.11.1 Montáž 

 Zařízení kategorií F nebo F1 nebo F2:  Povinná 
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6.11.2 Počet 

 Jedna nebo dvě. 

6.11.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.11.4 Umístění 

6.11.4.1.Na šířku: je-li jen jedna zadní mlhová svítilna, musí být vzhledem k podélné střední rovině 
vozidla umístěna na opačné straně vozidla, než je směr dopravy ve státu registrace vozidla, 
vztažný střed může být také umístěn na střední podélné rovině vozidla. 

6.11.4.2. Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1000 mm nad vozovkou; 

U zadních mlhovek ve skupině s libovolnou zadní svítilnou nebo u vozidel kategorie N3G 
(terénní vozidla) může být maximální výška zvětšena až na 1200 mm. 

6.11.4.3.Na délku: vzadu na vozidle. 

6.11.5 Geometrická viditelnost 

 Je určena úhly α a β stanovenými v odstavci 2.13.; 

 α = 5° směrem nahoru a 5° směrem dolů 

 β = 25° vpravo i vlevo. 

6.11.6 Orientace 

 Směrem dozadu. 

6.11.7 Elektrické zapojení 

 Zapojení musí být takové, aby: 

6.11.7.1.nebylo možno zadní mlhovou svítilnu (svítilny) rozsvítit, nejsou-li zapnuty dálkové světlomety, 
potkávací světlomety nebo přední mlhovky; 

6.11.7.2.bylo možno zadní mlhovou svítilnu (svítilny) zhasnout nezávisle na jakýchkoliv 
světlometech/svítilnách; 

6.11.7.3.platilo jedno z následujícího: 

6.11.7.3.1.zadní mlhová svítilna (svítilny) může svítit do doby, než jsou vypnuty obrysové svítilny a pak 
musí zadní mlhová svítilna (svítilny) zůstat vypnuta do doby, kdy je vědomě znovu zapnuta; 

6.11.7.3.2.mimo povinný sdělovač (odst. 6.11.8.) musí být dáno upozornění, nejméně akustické, kdykoliv 
je spínač zadní mlhové svítilny v zapnuté poloze, vypne se zapalování nebo je vyjmut klíček 
spouštění motoru a jsou otevřeny dveře řidiče, ať již jsou svítilny podle odstavce 6.11.7.1 
zapnuty nebo vypnuty. 

6.11.7.4 s výjimkou ustanovení odstavců 6.11.7.1 a 6.11.7.3 a 6.11.7.5 nesmí být funkce zadní mlhové 
svítilny (svítilen) ovlivněna zapínáním a vypínáním jiných světlometu/svítilen.  
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6.11.7.5 Zadní mlhová svítilna (svítilny) tažného vozidla se může (mohou) automaticky zhasnout, pokud 
se připojí přípojné vozidlo a pokud je jeho zadní mlhová svítilna (svítilny) aktivována. 

6.11.8 Sdělovač 

 Kontrolka zapojení obvodu povinná. Nezávislé výstražné neblikající světlo. 

6.11.9 Jiné požadavky 

 Ve všech případech musí být vzdálenost mezi zadní mlhovou svítilnou a brzdovou svítilnou 
nejméně 100 mm. 

6.12 PARKOVACÍ SVÍTILNA (UN předpis č. 77 nebo 7 nebo [LSD]) 

6.12.1 Montáž 

 Nepovinná na vozidlech, nepřesahujících 6 m délky a 2 m šířky. 

 Na jiných vozidlech zakázaná. 

6.12.2 Počet 

 Dle způsobu uspořádání. 

6.12.3 Uspořádání 

 Buď dvě svítilny vpředu a dvě svítilny vzadu nebo po jedné svítilně na každé straně. 

6.12.4 Umístění 

6.12.4.1.Na šířku: bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy nejvíce vzdálený od podélné střední 
roviny vozidla nesmí být vzdálen více než 400 mm od nejvzdálenějšího vnějšího okraje vozidla. 

 Kromě toho, jsou-li svítilny dvě, musí být umístěny po stranách vozidla. 

6.12.4.2.Na výšku:  

U vozidel kategorie M1 a N1: žádné zvláštní požadavky;  
u všech ostatních kategorií vozidel: nejméně 350 mm a nejvýše 1500 mm nad vozovkou 
(maximálně 2100 mm, jestliže tvar karosérie nedovoluje dodržet výšku 1500 mm). 

6.12.4.3.Na délku: žádný zvláštní požadavek. 

6.12.5 Geometrická viditelnost 

 Horizontální úhel: 45° ven jak směrem dopředu, tak i a směrem dozadu. 

 Vertikální úhel: 15° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu se však může 
zmenšit až na 5°, je-li výška svítilny menší než 750 mm. 

6.12.6 Orientace 

 Taková, aby svítilny splňovaly podmínky viditelnosti dopředu i dozadu. 

6.12.7 Elektrické zapojení  
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Musí dovolit zapínání parkovací svítilny (svítilen) na téže straně vozidla nezávisle na jakékoliv 
jiné svítilně.  

Parkovací svítilna (svítilny) musí být schopna svícení, i když je zařízení, kterým se startuje 
a/nebo zháší motor v poloze, ve které motor nemůže pracovat. 

6.12.8 Sdělovač 

 Kontrolka zapojení obvodu nepovinná. Pokud existuje, nesmí být možno ji zaměnit 
s kontrolkou předních a zadních obrysových svítilen. 

6.12.9 Jiné požadavky: 

 Funkce této svítilny může být též zajištěna současným zapnutím předních a zadních obrysových 
svítilen na téže straně vozidla. V tomto případě se svítilny, které splňují požadavky na přední 
nebo zadní (boční) obrysové svítilny se považují za svítilny splňující požadavky na parkovací 
svítilny. 

6.13 DOPLŇKOVÁ OBRYSOVÁ SVÍTILNA (UN předpis č. 7 nebo [LSD]) 

6.13.1. Montáž 

Zařízení kategorií A nebo AM (viditelná zepředu) a zařízení kategorií R, R1, R2, RM1 nebo RM2 
(viditelná zezadu):  

Povinná na vozidlech, překračujících celkovou šířku 2,10 m. Nepovinná na vozidlech se šířkou 
mezi 1,80 a 2,10 m. Na podvozcích jsou zadní doplňkové obrysové svítilny nepovinné. 
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6.13.2  Počet 

Dvě viditelné zepředu a dvě viditelné zezadu. 

Volitelně je možno montovat další doplňkové svítilny takto: 

a) dvě viditelné zepředu,  

b) dvě viditelné zezadu. 

6.13.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.13.4 Umístění 

6.13.4.1.Na šířku: 

 Vpředu a vzadu: co možno nejblíže k vnějšímu obrysu vozidla. Tato podmínka se považuje za 
splněnou, pokud ten bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejdále od podélné 
střední roviny vozidla, není vzdálen více než 400 mm od vnějšího obrysu vozidla. 

6.13.4.2.Na výšku: 

 Vpředu: Automobily: horizontální rovina, která se dotýká horního okraje přivrácené plochy 
zařízení ve směru vztažné osy nesmí být níže než horizontální rovina, tečná k hornímu okraji 
průhledné zóny čelního okna. 

 Přípojná vozidla: v nejvyšší výšce, slučitelné s požadavky na šířku, konstrukci a provozní 
požadavky vozidla a na symetrii svítilen. 

Vzadu: v nejvyšší výšce, slučitelné s požadavky na šířku, konstrukci a provozní požadavky 
vozidla a na symetrii svítilen. 

Doplňkové svítilny podle odstavce 6.13.2.(b), se musí montovat co možno výškově oddělené 
pokud jde o povinný odstup, za předpokladu, že jejich poloha je kompatibilní s konstrukčními/ 
provozními požadavky vozidla a symetrií svítilen. 

6.13.4.3 Na délku: žádný zvláštní požadavek. 

 Doplňkové svítilny podle odstavce 6.13.2.(a), se musí montovat co nejdále dozadu; tento 
požadavek se považuje za splněný, jestliže vzdálenost mezi doplňkovými svítilnami a zádí 
vozidla nepřesahuje 400 mm. 

6.13.5 Geometrická viditelnost 

 Horizontální úhel: 80° směrem ven. 

 Vertikální úhel: 5° nad a 20° pod horizontálu. 

6.13.6 Orientace 

 Taková, aby byly splněny podmínky viditelnost dopředu i dozadu. 
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6.13.7 Elektrické zapojení 

 Dle odstavce 5.11. 

6.13.8 Sdělovač 

 Kontrolka nepovinná. Pokud existuje, musí být její funkce zajištěna kontrolkou, požadovanou 
pro přední a zadní obrysové svítilny. 

 Kontrolka indikující závadu je povinná, pokud je požadován předpisem pro díl. 

6.13.9 Jiné požadavky 

Za předpokladu, že jsou splněny všechny ostatní požadavky, mohou být povinné nebo volitelné 
svítilny, viditelné zepředu a povinné nebo volitelné svítilny, viditelné zezadu, které jsou obojí 
na téže straně vozidla, sdruženy do jediného zařízení. 

Dvě ze svítilen viditelných zezadu mohou být ve skupině, sdruženy nebo sloučené podle 
ustanovení odstavce 5.7. 

Poloha doplňkové obrysové svítilny vzhledem k odpovídající obrysové svítilně musí být taková, 
aby vzdálenost mezi průměty vzájemně nejbližších bodů přivrácených ploch obou uvažovaných 
svítilen ve směru jejich vztažných os na příčnou vertikální rovinu nebyla menší než 200 mm. 

Doplňkové svítilny podle odstavce 6.13.2.(a) použité k označení vnějšího konce vozidla, přívěsu 
nebo návěsu musí být instalovány takovým způsobem, aby byly viditelné uvnitř pole 
viditelnosti schválených zadních zařízení pro nepřímé vidění. 

6.14 ZADNÍ ODRAZKA, JINÁ NEŽ TROJÚHELNÍKOVÁ (UN předpis č. 3 nebo [RRD]) 

6.14.1 Montáž 

 Povinná na automobilech. 

 Nepovinná na přípojných vozidlech za předpokladu, že jsou ve skupině s jinými zadními 
světelně signalizačními zařízeními. 

6.14.2.  Počet 

                 Dvě, jejich parametry musí odpovídat požadavkům pro třídu IA nebo IB odrazek v UN předpisu 
č. 3 nebo [RRD]. Další zařízení s vratným odrazem a materiály (včetně dvou odrazek, které 
neplní níže uvedený odstavec 6.14.4.), jsou přípustné za předpokladu, že neznehodnocují 
účinnost povinných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. 

6.14.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.14.4 Umístění 

6.14.4.1.Na šířku: bod svíticí plochy, nejvíce vzdálený od podélné střední roviny vozidla, nesmí být 
vzdálen více než 400 mm od nejvzdálenějšího vnějšího okraje vozidla.  

Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os:  
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U vozidel kategorie M1 a N1: žádné zvláštní požadavky; 

U všech ostatních kategorií vozidel: nesmí být menší než 600 mm. Tato vzdálenost může být 
zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šířka vozidla menší, než 1300 mm. 

6.14.4.2. Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou (ne více než 1 200 mm jestliže je 
ve skupině s jinou zadní svítilnou (svítilnami), ne více než 1500 mm, pokud tvar karosérie 
neumožňuje dodržet 900 mm nebo 1 200 mm). 

6.14.4.3.Na délku: na zádi vozidla. 

6.14.5 Geometrická viditelnost 

Horizontální úhel: 30° směrem dovnitř a směrem ven. 

Vertikální úhel: 10° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu se však může 
zmenšit až na 5°, je-li odrazka níže než 750 mm nad vozovkou. 

6.14.6 Orientace: směrem dozadu. 

6.14.7 Jiné požadavky 

 Činná plocha odrazky může mít části společné s přivrácenou plochou jakékoliv svítilny, 
umístěné vzadu na vozidle. 

6.15 ZADNÍ ODRAZKA TROJÚHELNÍKOVÁ (Předpis č. 3 nebo [RRD]) 

6.15.1 Montáž 

 Povinná u přípojných vozidel. 

 Zakázaná na automobilech. 

6.15.2.  Počet 

                 Dvě, jejich parametry musí odpovídat požadavkům pro třídu IIIA nebo třídu IIIB odrazek v UN 
předpisu č. 3 nebo [RRD]. Další zařízení s vratným odrazem a materiály (včetně dvou odrazek, 
které neplní níže uvedený odstavec 6.15.4.), jsou přípustné za předpokladu, že neznehodnocují 
účinnost povinných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. 

6.15.3 Uspořádání 

 Vrchol trojúhelníku musí směřovat vzhůru. 

6.15.4 Umístění 

6.15.4.1.Na šířku: bod svíticí plochy, který je nejvíce vzdálen od podélné střední roviny vozidla, nesmí být 
vzdálen více než 400 mm od nejvzdálenějšího vnějšího okraje vozidla. 

 Vzdálenost mezi vnitřními okraji odrazek musí činit nejméně 600 mm. Tato vzdálenost se může 
zmenšit až na 400 mm, je-li celková šířka vozidla menší než 1300 mm; 

6.15.4.2. Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou (ne více než 1 200 mm jestliže je 
ve skupině s jinou zadní svítilnou(svítilnami), ne více než 1500 mm, pokud tvar karosérie 
neumožňuje dodržet 900 mm nebo 1 200 mm). 
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6.15.4.3.Na délku: na zádi vozidla. 

6.15.5 Geometrická viditelnost 

 Horizontální úhel: 30° směrem dovnitř a směrem ven. 

 Vertikální úhel: 15° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu se však  
  může zmenšit až na 5°, je-li odrazka níže než 750 mm nad  
   vozovkou. 

6.15.6 Orientace 

 Směrem dozadu. 

6.15.7 Jiné požadavky 

 Činná plocha odrazky může mít společné části s přivrácenou plochou jakékoliv jiné svítilny, 
umístěné na zádi. 

6.16 PŘEDNÍ ODRAZKA, JINÁ NEŽ TROJÚHELNÍKOVÁ (Předpis č. 3 nebo [RRD]) 

6.16.1 Montáž 

Povinná na přípojných vozidlech 

Povinná na automobilech, které mají veškeré dopředné světlomety se zakrývatelnými odrážeči. 

 Nepovinná na ostatních automobilech. 

6.16.2.  Počet 

                 Dvě, jejich parametry musí odpovídat požadavkům pro třídu IA nebo třídu IB odrazek v UN 
předpisu č. 3 nebo [RRD]. Další zařízení s vratným odrazem a materiály (včetně dvou odrazek, 
které neplní níže uvedený odstavec 6.16.4.), jsou přípustné za předpokladu, že neznehodnocují 
účinnost povinných zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci. 

 6.16.3 Uspořádání: 

 Žádný zvláštní požadavek 

6.16.4 Umístění 

6.16.4.1.Na šířku: bod činné plochy, nejvíce vzdálený od podélné střední roviny vozidla, nesmí být 
vzdálen více než 400 mm od vnějšího okraje vozidla. 

U přípojných vozidel bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy, který je nejdále od podélné 
střední roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 150 mm od vnějšího obrysu vozidla. 

Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os:  

U vozidel kategorie M1: žádné zvláštní požadavky; 

U všech ostatních kategorií vozidel: nesmí být menší než 600 mm. Tato vzdálenost může být 
zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šířka vozidla menší, než 1300 mm. 
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6.16.4.2.Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou (1500 mm, pokud tvar karosérie 
neumožňuje dodržet 900 mm). 

6.16.4.3.Na délku: na předku vozidla. 

6.16.5 Geometrická viditelnost 

Horizontální úhel: 30° směrem dovnitř a směrem ven. U přípojných vozidel může být 
úhel směrem dovnitř snížen až na 10°. Pokud nemůže být tento úhel z viny konstrukce 
přípojného vozidla dodržen pomocí povinných odrazek, musí být bez šířkového omezení 
(odst.6.16.4.1.) namontovány doplňkové (dodatečné) odrazky, které musí společně s 
povinnými odrazkami dávat potřebný úhel viditelnosti. 

Vertikální úhel: 10° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu se však může 
zmenšit až na 5°, je-li odrazka níže než 750 mm nad vozovkou. 

6.16.6 Orientace 

 Směrem dopředu. 

6.16.7 Jiné požadavky 

 Činná plocha odrazky může mít části společné s přivrácenou plochou jakékoliv jiné 
svítilny/světlometu, umístěné na předku vozidla. 

6.17       BOČNÍ ODRAZKA, JINÁ NEŽ TROJÚHELNÍKOVÁ (Předpis č. 3 nebo [RRD]) 

6.17.1 Montáž 

 Povinná: 

 Na všech automobilech s délkou, překračující 6 m. 

 Na všech přípojných vozidlech. 

 Nepovinná: 

 Na automobilech, jejichž celková délka nepřekračuje 6 m. 

6.17.2.  Počet 

Takový, aby vyhovoval požadavkům pro umístění na délku. Parametry těchto zařízení musí odpovídat 
požadavkům pro třídu IA nebo IB odrazek v UN předpisu č. 3 nebo [RRD]. Další zařízení 
s vratným odrazem a materiály (včetně dvou odrazek, které neplní níže uvedený odstavec 
6.17.4.), jsou přípustné za předpokladu, že neznehodnocují účinnost povinných zařízení pro 
osvětlení a světelnou signalizaci. 

 6.17.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.17.4 Umístění 

6.17.4.1.Na šířku: žádný zvláštní požadavek. 
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6.17.4.2. Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 900 mm nad vozovkou (ne více než 1 200 mm jestliže je 
ve skupině s jinou zadní svítilnou(svítilnami), ne více než 1500 mm, pokud tvar karosérie 
neumožňuje dodržet 900 mm nebo 1 200 mm nebo pokud přítomnost zařízení není povinná 
dle odstavce 6.17.1.). 

6.17.4.3.Na délku: Alespoň jedna odrazka musí být upevněna ve střední třetině vozidla, nejpřednější 
odrazka nesmí být dále než 3 m od předku vozidla.  

 Vzdálenost mezi dvěma sousedními odrazkami nesmí přesahovat 3 m. To se však nevztahuje 
na vozidla kategorie M1 a N1. 

 Pokud uspořádání, konstrukce nebo provozní použití vozidla neumožňuje splnění takového 
požadavku, může být tato vzdálenost zvětšena na 4 m. 

 Vzdálenost mezi nejzadnější odrazkou a zádí vozidla nesmí přesahovat 1 m. 

U motorových vozidel, jejichž délka nepřekračuje 6 m, však postačí montáž jedné boční 
odrazky v přední třetině a/nebo v poslední třetině délky vozidla. Pro vozidla kategorie M1 
jejichž délka přesahuje 6 m, ale nepřesahuje 7 m postačí montáž jedné boční odrazky avšak ne 
dále než 3 m od předku vozidla a montáž jedné další v poslední třetině délky vozidla. 

6.17.5 Geometrická viditelnost 

Horizontální úhel: 45° směrem vpřed a směrem vzad 

Vertikální úhel: 10° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu se však může 
zmenšit až na 5°, je-li odrazka níže než 750 mm nad vozovkou. 

6.17.6 Orientace 

 Směrem do boku. 

6.17.7 Jiné požadavky 

 Činná plocha odrazky může mít části společné s přivrácenou plochou jakékoliv jiné boční 
svítilny. 

6.18 BOČNÍ OBRYSOVÉ SVÍTILNY (UN předpis č. 91 nebo [LSD]) 

6.18.1 Montáž 

 Povinná: 

 Na všech vozidlech s délkou, překračující 6m, s výjimkou podvozků. 

 Boční obrysové svítilny typu SM1 se užívají na všech kategoriích vozidel; na vozidlech kategorie 
M1 však mohou být užity boční obrysové svítilny typu SM2. 

Dále se užijí boční obrysové svítilny u vozidel kategorie M1 a N1 kratších než 6 m, pokud 
nahrazují požadavky snížené geometrické viditelnosti předních obrysových svítilen podle 
odstavce 6.9.5.2 a zadních obrysových svítilen podle odstavce 6.10.5.2. 

 Nepovinná: 
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 Na všech ostatních vozidlech. 

 Mohou být užity boční obrysové svítilny typů SM1 nebo SM2. 

6.18.2 Počet 

 Takový, aby vyhovoval požadavkům pro umístění na délku. 

6.18.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.18.4 Umístění 

6.18.4.1.Na šířku: žádné zvláštní požadavky. 

6.18.4.2.Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1500 mm nad vozovkou (maximálně 2100 mm, jestliže 
tvar karosérie vozidla nedovoluje dodržet výšku 1500 mm); 

6.18.4.3.Na délku: alespoň jedna boční obrysová svítilna musí být montována ve střední třetině vozidla, 
nejpřednější boční obrysová svítilna nesmí být dále než 3 m od předku vozidla.  

Vzdálenost mezi dvěma sousedními bočními obrysovými svítilnami nesmí přesahovat 3 m. 
Pokud uspořádání, konstrukce nebo provozní použití vozidla neumožňuje splnění takového 
požadavku, může být tato vzdálenost zvětšena na 4 m. 

 Vzdálenost mezi nejzadnější boční obrysovou svítilnou a zádí vozidla nesmí přesahovat 1 m. 

U vozidel, jejichž délka nepřekračuje 6 m a u podvozků s kabinou řidiče, však postačí montáž 
jedné boční obrysové svítilny v přední třetině a/nebo v poslední třetině délky vozidla. Pro 
vozidla kategorie M1 jejichž délka přesahuje 6 m, ale nepřesahuje 7 m postačí montáž jedné 
boční obrysové svítilny avšak ne dále než 3 m od předku vozidla a montáž jedné další 
v poslední třetině délky vozidla. 

6.18.5 Geometrická viditelnost 

 Horizontální úhel: 45° směrem dopředu a směrem dozadu; u vozidel, u kterých je montáž 
bočních obrysových svítilen nepovinná, může být tato hodnota snížena až na 30°. 

Pokud je vozidlo vybaveno bočními obrysovými svítilnami, užitými k nahrazení požadavků 
snížené geometrické viditelnosti předních a zadních směrových svítilen podle odstavce 6.5.5.2 
a/nebo obrysových svítilen podle odstavce 6.9.5.2 a 6.10.5.2, jsou těmito úhly 45° směrem 
k předku a k zádi vozidla a 30° směrem ke středu vozidla (viz obr. výše v odstavci 6.5.5.2). 

 Vertikální úhel:10° nad a pod horizontálu. Vertikální úhel pod horizontálu se může zmenšit až 
na 5°, je-li boční obrysová svítilna níže než 750 mm nad vozovkou. 

6.18.6 Orientace 

 Směrem do boku. 

6.18.7 Elektrické zapojení 
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U vozidel kategorie M1 a N1 kratších než 6 m mohou být boční obrysové svítilny zapojeny tak, 
aby svítily přerušovaným světlem za předpokladu, že je toto přerušování ve fázi a shodné 
frekvence se směrovými svítilnami na téže straně vozidla. 

U ostatních kategorií vozidel: žádné zvláštní požadavky. 

6.18.8 Sdělovač 

 Kontrolka nepovinná. Pokud existuje, musí být její funkce zajištěna kontrolkou, požadovanou 
pro přední a zadní obrysové svítilny. 

6.18.9 Jiné požadavky 

 Je-li nejzadnější boční obrysová svítilna sdružená se zadní obrysovou svítilnou, která je 
sloučena se zadní mlhovkou nebo brzdovou svítilnou, mohou se fotometrické vlastnosti boční 
obrysové svítilny měnit při rozsvícení zadní mlhovky nebo brzdové svítilny. 

Pokud mají svítit přerušovaným světlem spolu se zadní směrovou svítilnou, musejí mít zadní 
boční obrysové svítilny oranžovou barvu. 

6.19  DENNÍ SVÍTILNA (UN předpis č. 87 nebo [LSD] 

6.19.1  MONTÁŽ 

Povinná na motorových vozidlech. Zakázaná na přípojných vozidlech. 

6.19.2 Počet 

 Dvě 

6.19.3 Uspořádání 

 Žádný zvláštní požadavek. 

6.19.4 Umístění 

6.19.4.1 Na šířku: Vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os 
nesmí být menší než 600 mm; 

Tato vzdálenost může být zmenšena až na 400 mm tam, kde je celková šířka vozidla menší než 
1 300 mm. 

6.19.4.2.Na výšku: nejméně 250 mm a nejvýše 1500 mm nad vozovkou. 

6.19.4.3.Na délku: na předku vozidla. Tato podmínka se považuje za splněnou, jestliže vyzařované světlo 
neobtěžuje řidiče ani přímo ani nepřímo přes zařízení pro nepřímý výhled  a/nebo jiné plochy 
na vozidle, odrážející světlo. 

6.19.5 Geometrická viditelnost 

 Horizontální úhel: 20° směrem ven a 20° směrem dovnitř. 

 Vertikální úhel:  10° nad a 10° pod horizontálu. 
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6.19.6 Orientace 

 Směrem dopředu. 

6.19.7. Elektrické zapojení 

6.19.7.1. Denní svítilny musí být automaticky zapnuty, když je zařízení, které startuje a/nebo zastavuje 
motor (systém pohonu), v poloze, která motoru (systému pohonu) umožňuje jeho běh. Denní 
svítilny mohou však zůstat vypnuté za následujících podmínek: 15/ 

6.19.7.1.1. automatická převodovka je v režimu parkování; nebo 

6.19.7.1.2. parkovací brzda je zatažena; nebo 

6.19.7.1.3. pokud je pohonný systém aktivován, ale vozidlo se nedalo dříve poprvé do pohybu. 

6.19.7.2. Denní svítilny se mohou vypínat ručně pokud rychlost vozidla nepřekračuje 10 km/hod, za 
předpokladu, že se zapínají automaticky pokud rychlost vozidla překračuje 10 km/hod nebo 
když vozidlo ujelo více než 100 m a svítilny zůstanou rozsvícené než jsou znovu vědomě 
vypnuty. 

6.19.7.3. Denní svítilna se musí automaticky vypnout, když je zařízení, které startuje a/nebo zastavuje 
motor (systém pohonu), v poloze, která motoru (systému pohonu) neumožňuje jeho běh nebo 
jsou zapnuty přední mlhové světlomety nebo světlomety s výjimkou, kdy světlomety jsou 
použity k vydávání přerušovaných světelných výstražných signálů v krátkých intervalech. [15/] 

6.19.7.4. Svítilny uvedené v odstavci 5.11. mohou svítit, když jsou rozsvíceny denní svítilny s výjimkou, 
kdy denní svítilny jsou v činnosti dle odstavce 6.2.7.6.2., kde alespoň zadní obrysové svítilny 
jsou v činnosti. 

6.19.7.5 Pokud je vzdálenost mezi přední směrovou svítilnou a denní svítilnou 40 mm nebo méně, může 
být elektrické zapojení denní svítilny na příslušné straně vozidla takové, že: 

(a)  je vypnutá, nebo 

(b)  její svítivost je snížena během úplného cyklu (svítí i nesvítí) aktivace přední směrové 
svítilny. 

6.19.7.6. Je-li směrová svítilna sloučená s denní svítilnou, elektrické zapojení denní svítilny na příslušné 
straně vozidla musí být takové, že denní svítilna je vypnutá během úplného cyklu (svítí i nesvítí) 
aktivace směrové svítilny.“ 

 

 

6.19.8 Sdělovač 

 

15/ Nové typy vozidel, které neplní toto ustanovení lze schválit do 18 měsíců od data vstupu doplňku 4 k sérii změn 
03 tohoto předpisu v platnost. 
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                 Kontrolka zapojení obvodu nepovinná; sdělovač indikující poruchu povinný, pokud je 
požadován předpisem pro díl. 

6.20 ROHOVÝ SVĚTLOMET (Předpis č. 119 nebo [RID]) 
6.20.1 Montáž 

Nepovinná na motorových vozidlech 

6.20.2 Počet 

Dva 

6.20.3 Uspořádání 

Žádný zvláštní požadavek. 

6.20.4 Umístění 

6.20.4.1 Na šířku: jeden rohový světlomet je umístěn na každé straně od střední podélné roviny vozidla. 

6.20.4.2 Na délku: ne dále než 1000 mm od předku. 

6.20.4.3 Na výšku:  

minimálně: nejméně 250 mm nad vozovkou, 

maximálně: nejvýše 900 mm nad vozovkou; 

žádný bod přivrácené plochy ve směru vztažné osy však nesmí být výše, než je nejvyšší bod 
přivrácené plochy potkávacího světlometu ve směru jeho vztažné osy. 

6.20.5 Geometrická viditelnost 

Je definována úhly α a β podle specifikace odstavce 2.13, 

α = 10o nahoru a dolů, 

β = 30o až 60o směrem ven. 

6.20.6 Orientace 

Taková, aby světlomet splnil požadavky na geometrickou viditelnost. 

6.20.7 Elektrické zapojení 

Rohové světlomety musí být zapojeny tak, aby nemohly být aktivovány v době, kdy nejsou 
současně rozsvíceny bud dálkové světlomety nebo potkávací světlomety. 

6.20.7.1 Rohový světlomet na jedné straně vozidla muže být rozsvícen automaticky pouze v případě, kdy 
jsou na téže straně vozidla zapojeny směrové svítilny a/nebo pokud se úhel řízení změní z 
polohy pro přímou dopřednou jízdu na tutéž stranu vozidla. 

Rohové světlomety se musí automaticky zhasnout, pokud jsou směrové svítilny vypnuty 
a/nebo pokud se úhel řízení vrátí do polohy pro dopřednou jízdu. 
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6.20.7.2 Pokud je rozsvícen zpětný světlomet, mohou být oba rohové světlomety současně rozsvíceny 
bez ohledu na úhel řízení nebo stav směrové svítilny. Jestliže je zapnutá, oba rohové 
světlomety musí být vypnuté, buď: 

(a) zpětný světlomet je vypnutý; 

 nebo 

(b) dopředná rychlost vozidla přesahuje 10 km/hod. 

6.20.8 Sdělovač 

Žádný 

6.20.9 Jiné požadavky 

Rohové světlomety nesmí byt rozsvěcovány při vyšší rychlosti vozidla, než je 40 km/h. 
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6.21. NÁPADNÉ ZNAČENÍ (UN předpis č. 104 nebo [RRD]) 

6.21.1. Montáž 

6.21.1.1. Zakázaná: na vozidlech kategorií M1 a O1. 

6.21.1.2. Povinná: 

6.21.1.2.1. Dozadu: 

úplné obrysové značení na vozidlech přesahujících 2100 mm šířky následujících kategorií: 

a) N2 s maximální hmotností přesahující 7,5 tuny a N3 (s výjimkou podvozků s kabinou, 
neúplných vozidel a tahačů návěsů) 

b)  O3 a O4 (s výjimkou neúplných vozidel) 

6.21.1.2.2. do boku: 

6.21.1.2.2.1. částečné obrysové značení na vozidlech přesahujících 6000 mm délky  následujících 
kategorií: 

a) N2 s maximální hmotností přesahující 7,5 tuny a N3 (s výjimkou podvozků s kabinou, 
neúplných vozidel a tahačů návěsů) 

b) O3 a O4 (s výjimkou neúplných vozidel) 

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

6.21.1.2.4. Jestliže vnější povrch karosérie je částečně tvořen pružným materiálem, musí být liniové 
značení instalováno na tuhou část (části) vozidla. Zbývající část nápadného značení muže být 
instalována na pružný materiál. Pokud vnější povrch karosérie je plně tvořen pružným 
materiálem, liniové značení může být umístěno na pružném materiálu. 

6.21.1.2.5. Pokud výrobce po ověření schvalovací zkušebnou může prokázat ke spokojenosti Orgánu 
odpovědného za schválení typu, že kvůli provozním požadavkům, které mohou vyžadovat 
zvláštní tvar, uspořádání nebo konstrukci vozidla je nemožné vyhovět požadavkům uvedeným 
v odstavcích 6.21.2. až 6.21.7.5., potom je přijatelné neúplné splnění některého z těchto 
požadavků. To se vztahuje na část požadavků, které bylo možno splnit a na aplikaci nápadného 
značení, které částečně splňuje požadavky maximalizované na konstrukci vozidla. To může 
zahrnovat instalaci přídavných držáků nebo desek obsahujících materiál vyhovující UN předpisu 
č. 104 nebo [RRD], pokud je uspořádání vhodné k zajištění jasné a jednotné signalizace 
slučitelné se zřetelnou viditelností. 

Pokud je částečné splnění považováno za přijatelné, zařízení se zpětným odrazem jako např. 
odrazky třídy IVA dle UN předpisu č. 3 nebo [RRD], nebo držáky obsahující odrazný materiál 
splňující fotometrické požadavky třídy C dle UN předpisu č.104 nebo [RRD] mohou nahradit 
část požadovaného nápadného značení. V tomto případě nejméně jedno takové zařízení se 
zpětným odrazem se montuje na délku 1 500 mm. 

                 Nezbytné informace se uvedou ve formuláři zprávy. 
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6.21.1.3. Nepovinná: 

6.21.1.3.1. dozadu a do boku: 
na všech ostatních kategoriích vozidel, nespecifikovaných výše v odstavcích 6.21.1.1 a 6.21.1.2. 
včetně kabiny tahače návěsů a kabiny podvozků.  

částečné nebo úplné obrysové značení může být aplikováno místo povinného značení pruhy 
a úplné obrysové značení může být aplikováno místo povinného částečného obrysového 
značení. 

6.21.1.3.2. dopředu: 

značení pruhem na vozidlech kategorií O2, O3 a O4. 
částečné nebo úplné obrysové značení nemůže být aplikováno dopředu. 

6.21.2. Počet 

Podle montáže. 

6.21.3. Uspořádání 

Nápadné značení musí být pokud možno co nejblíže vodorovnému a svislému směru, slučitelné 
s tvarem, skladbou, konstrukcí a provozními požadavky vozidla; pokud toto není možné, úplné 
nebo neúplné obrysové značení pokud je instalováno, musí pokud možno sledovat obrys 
vnějšího tvaru vozidla. 

Kromě toho nápadné značení musí být rozloženo pokud možno rovnoměrně ve vodorovném 
směru na vozidle tak, že celková délka a/nebo šířka vozidla může být vyznačena. 

6.21.4. Umístění 

6.21.4.1. Na šířku 

6.21.4.1.1. Nápadné značení musí být pokud možno co nejblíže okraji vozidla. 

6.21.4.1.2. Souhrnná vodorovná délka dílů nápadného značení instalovaných na vozidlo musí odpovídat 
nejméně 70% celkové šířky vozidla, s vyloučením vodorovného překrytí jednotlivých dílů. 

6.21.4.2. Na délku 

6.21.4.2.1. Nápadné značení musí být pokud možno co nejblíže okrajům vozidla a dosáhnout uvnitř 600 
mm každého konce vozidla (nebo kabiny v případě tahačů návěsů).  

6.21.4.2.1.1. U motorových vozidel každého konce vozidla nebo v případě tahačů návěsů každého konce 
kabiny; 

Alternativní mód značení uvnitř 2 400 mm od předního okraje motorového vozidla je dovolen 
jestliže sériové odrazky třídy IVA dle UN předpisu č. 3 nebo [RRD] nebo třídy C dle UN předpisu 
č. 104 nebo [RRD] jsou montovány požadovaným nápadným značením takto: 

(a) Plocha odrazky minimálně 25 cm2; 

(b) Jedna odrazka se nemontuje dále než 600 mm od předního okraje vozidla; 

(c) Doplňkové odrazky se umísťují ne více než 600 mm od sebe navzájem; 
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                 (d) Vzdálenost mezi poslední odrazkou a začátkem nápadného značení nesmí přesáhnout 600 
mm. 

6.21.4.2.1.2. U přívěsů každého konce vozidla (s vyloučením oje). 

6.21.4.2.2. Souhrnná vodorovná délka dílů nápadného značení instalovaných na vozidlo s vyloučením 
vodorovného překrytí jednotlivých dílů musí odpovídat nejméně 70% z: 

6.21.4.2.2.1. u motorových vozidel, délky vozidla nebo v případě tahačů návěsů z délky kabiny; pokud se 
použije alternativní mód značení dle odstavce 6.21.4.2.1.1. vzdálenost začátku uvnitř 2 400 
mm od předního okraje vozidla k jeho zadnímu okraji. 

 Motorové vozidlo 

 
"A" je vzdálenost mezi nejpřednějším nápadným značením a předním okrajem vozidla. 
Maximální hodnota "A" je 2 400 mm (viz odstavec 6.21.4.2.1.1.). 

6.21.4.2.2.2. U přívěsů, celková délka vozidla (s vyloučením oje). 
 Přívěs 

 

 
6.21.4.3. Na výšku 

6.21.4.3.1. Dolní díl(díly) značení pruhy a obrysového značení: 

Pokud možno co nejníže v rozsahu: 
minimálně:  ne méně než 250 mm nad zemí 
maximálně:  ne více než 1 500 mm nad zemí. 
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Maximální montážní výška 2 500 mm může být přípustná tam, kde tvar, uspořádání, 
konstrukce nebo provozní podmínky vozidla brání vyhovění maximální hodnotě 1 500 mm, 
popřípadě plnění požadavků odstavců 6.21.4.1.2., 6.21.4.1.3., 6.21.4.2.2. a 6.21.4.2.3. nebo 
vodorovnému umístění liniového/pruhového značení nebo dolního dílu (dílů) obrysového 
značení. 

Nezbytné zdůvodnění pro instalaci nápadného značení výše než 1500 mm se uvede ve 
formuláři zprávy. 

6.21.4.3.2. Horní díl (díly) obrysového značení: 

Pokud možno co nejvýše, ale v rozsahu 400 mm horního vrcholu vozidla.: 

6.21.5.  Viditelnost 
Nápadné značení se považuje za viditelné, jestliže nejméně 70% osvětleného povrchu 
instalovaného značení je viditelné pozorovatelem umístěným v libovolném bodě v rovině 
pozorování definované dále:"6.21.5.1.1. na výšku, dvěma vodorovnými rovinami 1 m a 3 m nad 
zemí, 

6.21.5.1.2. na šířku, dvěma svislými rovinami, svírajícími úhel 4° směrem ven od podélné střední roviny 
vozidla a procházejícími průsečíkem styku svislých rovin, rovnoběžných s podélnou střední 
rovinou vozidla a vymezujících celkovou šířku vozidla a rovinou kolmou k podélné ose vozidla, 
která vymezuje konec vozidla. 

6.21.5.2. pro boční nápadné značení (viz příloha 10, obr.2) je rovina pozorování kolmá k podélné ose 
vozidla situovaná 25 m od krajního boku vozidla a ohraničena: 

6.21.5.2.1. na výšku, dvěma vodorovnými rovinami 1 m a 3 m nad zemí, 

6.21.5.2.2. na šířku, dvěma svislými rovinami, svírajícími úhel 15° směrem ven od roviny kolmé 
k podélné ose vozidla a procházejícími průsečíkem styku svislých rovin, kolmých k podélné ose 
vozidla a vymezujících celkovou délku vozidla a krajní bok vozidla. 

6.21.6. Orientace: 

6.21.6.1. Směrem do boku: 

Nápadné značení musí být pokud možno rovnoběžné s podélnou střední rovinou vozidla, 
slučitelné s tvarem, skladbou, konstrukcí a provozními požadavky vozidla; pokud toto není 
možné musí pokud možno sledovat obrys vnějšího tvaru vozidla. 

6.21.6.2. Dozadu:a dopředu 

Nápadné značení musí být pokud možno rovnoběžné s příčnou rovinou vozidla, slučitelné s 
tvarem, skladbou, konstrukcí a provozními požadavky vozidla; pokud toto není možné, musí 
pokud možno sledovat obrys vnějšího tvaru vozidla. 

6.21.7. Jiné požadavky 

6.21.7.1. Nápadné značení se považuje za spojité, jestliže vzdálenost mezi sousedními díly jsou co 
nejmenší a nepřesahují 50% nejkratší délky sousedního dílu. Pokud výrobce může ke 
spokojenosti zkušebny zodpovědné za schválení typu prokázat , že není možné dodržet 
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hodnotu 50%, vzdálenost mezi sousedními díly může být větší než 50% nejkratšího sousedního 
dílu a musí být co nejmenší a nepřekročit 1 000 mm. 

6.21.7.2. U částečného obrysového značení každý horní roh musí být vytvořen dvěma čarami pod úhlem 
90° a každá musí být nejméně 250 mm dlouhá; pokud toto není možné musí značení pokud 
možno sledovat obrys vnějšího tvaru vozidla. 

6.21.7.3. Vzdálenost mezi nápadným značením na zádi vozidla a každou povinnou brzdovou svítilnou by 
měla být větší než 200 mm. 

6.21.7.4. Tam, kde jsou instalovány desky zadního značení vyhovující buď sérii změn 01 UN předpisu č. 
70 nebo UN předpisu č. [RRD], mohou být tyto považovány dle uvážení výrobce za součást 
nápadného značení směrem dozadu, pro účely výpočtu délky nápadného značení a jeho 
blízkosti do boku vozidla. 

6.21.7.5. Umístění na vozidle určeném pro nápadné značení musí umožnit instalaci značení širokého 
nejméně 60 mm. 

6.22. ADAPTIVNÍ SYSTÉM PŘEDNÍCH SVĚTLOMETŮ (AFS)  (UN předpis č. 123 nebo [RID]) 

 Pokud není níže stanoveno jinak, uplatňují se na odpovídající části AFS požadavky tohoto 
předpisu na potkávací světlomety (odstavec 6.2) a na dálkové světlomety (odstavec 6.1). 

6.22.1 Montáž 

 Volitelná na motorových vozidlech, zakázaná na přípojných vozidlech. 

6.22.2 Počet 

 Jeden 

6.22.3 Uspořádání 

 Žádné zvláštní požadavky 

6.22.4 Umístění 

 Před dále uvedenými postupy musí být AFS nastaven do svého neutrálního stavu. 

6.22.4.1 Na šířku a na výšku: 
ty osvětlující celky, které jsou pro dané funkce nebo módu osvětlení nebo pro funkci 
podle popisu žadatele současně napájeny, musí plnit požadavky uvedené v odstavcích 
6.22.4.1.1 až 6.22.4.1.4. 
Veškeré rozměry osvětlujícího celku (celků) se vztahují k nejbližšímu okraji přivrácené 
plochy (ploch) pozorované ve směru vztažné osy. 

6.22.4.1.1 Dva symetricky umístěné osvětlující celky musí být umístěny ve výšce, která vyhovuje 
požadavkům odpovídajícího z odstavců 6.1.4 a 6.2.4, kdy se „dvěma symetricky umístěnými 
osvětlujícími celky“ rozumí dva osvětlující celky, z nichž je jeden na každé straně vozidla a které 
jsou umístěny tak, aby geometricky uvažovaná těžiště jejich přivrácených ploch byla umístěna 
ve stejné výšce a ve stejné vzdálenosti od podélné střední roviny vozidla s odchylkou do 
50 mm, jejich plochy výstupu světla, svítící plochy a výstup světla se však mohou lišit. 
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6.22.4.1.2 Případné doplňkové osvětlující celky na kterékoliv straně vozidla musí být umístěny ve 
vzdálenosti nepřesahující horizontálně 140 mm (míra E v obr.) 17/ vertikálně 400 mm nad nebo 
pod (míra D v obr.) od nejbližšího osvětlujícího celku. 

6.22.4.1.3 Žádný z doplňkových osvětlujících celků popsaných výše v odstavci 6.22.4.1.2 nesmí být 
umístěn nad vozovkou níže než 250 mm (míra F v obr.) ani výše než uvádí odstavec 6.2.4.2 
tohoto předpisu (míra G v obr.) 

6.22.4.1.4 Mimo to nesmí být u každého módu osvětlení potkávacím světlem vnější okraj přivrácené 
plochy nejméně jednoho z osvětlovacích celků na každé straně vozidla vzdálen od vnějšího 
obrysu vozidla na šířku o více než 400 mm (míra A v obr.); a vnitřní okraje přivrácených ploch 
ve směru vztažné osy nesmějí být vzájemně vzdálené méně než 600 mm. To se však nevztahuje 
na vozidla kategorie M1 a N1; u všech ostatních kategorií motorových vozidel může být tato 
vzdálenost snížena na 400 mm, pokud je celková šířka těchto vozidel nižší než 1300 mm. 

  

 

17/ V případě dodatečných „dvou symetricky umístěných osvětlujících celků“ má být horizontální vzdálenost 
200 mm (míra C v obr.). 
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Osvětlující celky napájené současně pro daný světelný mód:     

Č. 3 a 9 

Č. 1 a 11 

Č. 4 a 8 

(dva symetricky umístěné osvětlující celky) 

(dva symetricky umístěné osvětlující celky) 

(dva doplňkové osvětlující celky) 

Osvětlující celky nenapájené současně pro daný světelný mód:   

Č. 2 a 10 

Č. 5 

Č. 6 a 7 

(dva symetricky umístěné osvětlující celky) 

(doplňkový osvětlující celek  

(dva symetricky umístěné osvětlující celky) 

Horizontální rozměry v mm 
A ≤ 400 
B ≥ 600 nebo ≥ 400 u vozidla s celkovou šířkou < 1300 mm, ale žádné požadavky pro kategorie 
M1 a N1 

C ≤ 200 
E ≤ 140 

Vertikální rozměry v mm 
D ≤ 400 
F ≥ 250 
G ≤ 1200 

Přivrácené plochy osvětlujících celků 1 až 11 systému AFS (příklad) 
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6.22.4.2 Na délku: 

 veškeré osvětlující celky AFS musí bý montovány na předku vozidla. Tento požadavek se 
považuje za splněný, pokud vyzařované světlo neobtěžuje řidiče ať přímo nebo nepřímo 
zpětnými zrcátky a/nebo jinými odraznými plochami na vozidle.  

6.22.5 Geometrická viditelnost 

 Na každé straně vozidla a pro každou zajišťovanou funkci a mód osvětlení: úhly geometrické 
viditelnosti předepsané pro příslušnou funkci osvětlení podle odstavců 6.1.5 a 6.2.5 tohoto 
předpisu musí být splněny nejméně jedním z osvětlujících celků, které jsou k vytvoření takové 
funkce a módu (módů), které jsou podle údaje výrobce současně napájeny. Jednotlivé 
osvětlující celky mohou být využity ke splnění požadavků na různé úhly viditelnosti.  

6.22.6 Orientace 

 Směrem dopředu 
Před dále uvedenými postupy musí být AFS nastaven do svého neutrálního stavu pro 
vyzařování základního potkávacího světla. 

6.22.6.1 Vertikální orientace 

6.22.6.1.1 Základní nastavení sklonu rozhraní pro základní potkávací světlo, které má být seřízeno u 
nenaloženého vozidla s jednou osobou sedící na místě řidiče, musí být výrobcem stanoven 
s přesností na 0.1% a musí být symbolem podle přílohy 7 zřetelně a nesmazatelně vyznačen na 
každém vozidle buď v blízkosti předního systému osvětlení, na systému předního osvětlení 
nebo v blízkosti štítku výrobce. 

 Pokud jsou podle výrobce pro různé osvětlující celky zajišťující nebo přispívající k rozhraní 
základního potkávacího světla počáteční sklony rozhraní různé, musí být tyto sklony výrobcem 
specifikovány s přesností 0,1 % a musí být zřetelně a nesmazatelně vyznačeny na každém 
vozidle buď v blízkosti předního systému osvětlení, na systému předního osvětlení nebo v 
blízkosti štítku výrobce a to tak, aby bylo možno příslušný osvětlující celek neomylně 
identifikovat. 

6.22.6.1.2 Za podmínek statického naložení vozidla podle přílohy 5 tohoto předpisu musí sklon 
horizontální části rozhraní základního potkávacího světla zůstat v mezích uvedených v odstavci 
6.2.1.2 tohoto předpisu a základní nastavení musí ležet v mezích stanovených hodnot.  

6.22.6.1.2.1 V případě, kdy je potkávací světlo generováno několika světly z různých osvětlujících celků, 
vztahují se ustanovení výše uvedeného odstavce 6.22.6.1.2. na každé rozhraní příslušného 
světla (pokud existuje), určeného k vyzařování do úhlového pásma podle bodu 9.3. formuláře 
zprávy vyhovující vzoru v příloze 1 UN předpisu č. 123 nebo bodu 9.3.3. v příloze 1 UN předpisu 
č. [RID]. 

6.22.6.2 Korektor sklonu světlometů 

6.22.6.2.1 Pokud je korektor sklonu světlometů pro splnění požadavků odstavce 6.22.6.1.2 nezbytný, 
musí být korektor automatický. 
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6.22.6.2.2 V případě poruchy korektoru nesmí potkávací světlo zaujmout polohu, ve které by byl sklon 
menší než byl v okamžiku vzniku poruchy zařízení. 

6.22.6.3 Horizontální orientace 

 Pro každý osvětlující celek se musí případné koleno čáry rozhraní při promítnutí na měřící 
stínítko krýt s vertikální čárou procházející vztažnou osou příslušného osvětlujícího celku. 
Přípustná je tolerance 0,5° do strany, která je stranou dopravního systému. Ostatní osvětlující 
celky musí být seřízeny podle specifikací žadatele a podle definice v příloze 10 UN předpisu č. 
123 nebo přílohy 14 v UN předpisu č. [RID]. 

6.22.6.4 Postup měření 

 Vertikální sklon potkávacího světla nebo popřípadě vertikální sklony všech různých 
osvětlujících celků které vytvářejí nebo spoluvytvářejí rozhraní základního potkávacího světla 
podle výše uvedeného odstavce 6.22.6.1.2.1 musí být po nastavení počátečního seřízení 
orientace světla ověřeny pro všechny podmínky naložení vozidla podle ustanovení odstavců 
6.2.6.3.1 a 6.2.6.3.2 tohoto předpisu. 

6.22.7 Elektrické zapojení 

6.22.7.1. Dálkové světlo (pokud je zajišťováno systémem AFS) 

6.22.7.1.1. Osvětlující celky pro dálkové světlo mohou být aktivovány buď současně nebo ve dvojicích. K 
přepínání z potkávacího světla na světlo dálkové musí být aktivována nejméně jedna dvojice 
osvětlovacích celků pro dálkové světlo. K přepínání z dálkového světla na světlo potkávací musí 
být současně deaktivovány všechny osvětlující celky dálkového světla. 

6.22.7.1.2. Dálkové světlo může být konstruováno jako adaptivní, vystavené podmínkám dle odstavce 
6.22.9.3., řídící signály jsou vytvářeny systémem snímače, který je schopný detekovat a 
reagovat na každý z následujících vstupů: 

(a) podmínky vnějšího osvětlení; 

(b) světlo vyzařované předními světelnými zařízeními a přední světelnou signalizací 
protijedoucích vozidel; 

(c ) světlo vyzařované zadní světelnou signalizací vpředu jedoucích vozidel. 

Přídavné snímací funkce ke zlepšení výkonnosti jsou dovoleny. 

Pro účely tohoto odstavce výraz "vozidla" znamená vozidla kategorií L, M, N, O, T a rovněž 
jízdní kola, taková vozidla jsou vybavena odrazkami, světelnými  a světelně-signalizačními 
zařízeními, která jsou zapínána. 

6.22.7.1.3. Vždy musí být možno dálkové světlomety, ať adaptivní či nikoliv, 
ZAPOJIT nebo VYPOJIT ručně a ručně vypojit automatické ovládání. 

 Navíc, vypínání dálkových světlometů a jejich automatického ovládání musí být jednoduchými 
a okamžitými ručními prostředky, užití položek v nabídce palubních přístrojů (sub-menu) není 
přípustné. 

6.22.7.1.4. Potkávací světla mohou zůstat zapnutá současně se světly dálkovými. 



© Translation TÜV SÜD Czech E/ECE/324- 

 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47 

 Předpis 48 
 

 86/145 

6.22.7.1.5. Pokud jsou namontovány čtyři zakrývatelné osvětlující celky, musí jejich odkrytá poloha 
bránit současné funkci jakýchkoliv doplňkových světlometů určených k zajišťování světelného 
signálu tvořeného za denního světla přerušovaným svícením v krátkých intervalech (viz 
odstavec 5.12.). 

6.22.7.2 Potkávací světlo 

a)  Ovládač k přepínání na potkávací světlo musí vypínat všechny dálkové světlomety, musí 
současně deaktivovat veškeré osvětlující celky AFS pro dálkové světlo. 

b)  Potkávací světlo může zůstat zapnuté současně se světlem dálkovým. 

c)  V případě osvětlujících celků pro potkávací světlo vybavených výbojkovými zdroji světla 
musí výbojkové zdroje světla zůstávat zapnuté i při svícení dálkového světla. 

6.22.7.3 Zapínání a vypínání potkávacího světla může být automatické, musí ale plnit požadavky 
„elektrického zapojení“ v odstavci 5.12 tohoto předpisu. 

6.22.7.4. Automatická funkce AFS 

Níže uváděné změny v rámci a mezi zajišťovanými třídami a módy funkcí osvětlení AFS musí být 
zajišťovány automaticky aniž by způsobovaly diskomfort, rozptýlení pozornosti nebo oslnění, 
jak řidičům, tak ostatním uživatelům silnice.  

Dále uvedené podmínky se uplatní na aktivaci tříd a módů potkávacího světla a popřípadě 
dálkového světla a/nebo adaptivního dálkového světla. 

6.22.7.4.1 Mód (módy) třídy C potkávacího světla musí být aktivován, pokud není aktivován žádný jiný 
mód třídy potkávacího světla. 

6.22.7.4.2 Třída V módu (módů) potkávacího světla se nesmí provozovat, dokud není zjištěna jedna nebo 
více z následujících podmínek (aplikuje se V-signál): 

(a) silnice v zastavěných oblastech a rychlost vozidla nepřesahující 60 km/h; 

(b) silnice vybavena pevným silničním osvětlením  a rychlost vozidla nepřesahuje 60 km/h; 

(c) povrch vozovky je osvětlen jasem 1 cd/m2 a/nebo vodorovné dopravní osvětlení 
překračuje trvale 10 lx; 

(d) rychlost vozidla nepřesahující 50 km/hod. 

6.22.7.4.3 Třída E módu(-ů) potkávacího světla se nesmí provozovat, dokud rychlost vozidla nepřekročí 
70 km/h a pokud není automaticky detekována jedna nebo více z následujících podmínek: 

(a) vlastnosti vozovky odpovídají podmínkám dálnice 17/ a/ nebo rychlost vozidla překračuje 
110 km / h (aplikuje se E-signál); 

(b) V případě potkávacího světla v módu třídy E, které dle systému schvalovacích dokumentů/ 
listu osvědčení, je pouze v souladu se "souborem dat" podle tabulky 6, přílohy 3, UN 
předpisu č. 123 nebo UN předpisu č. [RID], Tabulka 14. 

Soubor dat E1: rychlost vozidla přesahuje 100 km/h (aplikuje se E1-signál); 
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Soubor dat E2: rychlost vozidla přesahuje 90 km/h (aplikuje se E2-signál); 

                 Soubor dat E3: rychlost vozidla přesahuje 80 km/h (aplikuje se E3-signál). 

6.22.7.4.4 Třída W módu (módů) potkávacího světla se nesmí provozovat, dokud případné přední 
mlhové světlomety nejsou vypnuty a pokud není automaticky detekována jedna nebo více z 
následujících podmínek (aplikuje se W-signál): 

(a)  automaticky byla zjištěna vlhkost na silnici; 

(b) stěrač je zapnut a jeho kontinuální nebo automatický provoz trvá po dobu nejméně dvou 
minut. 

6.22.7.4.5 Mód potkávacího světla třídy C, V, E nebo W nesmí být modifikován tak, aby se stal módem 
do zatáčky zmíněné třídy (T-signál se užije se signálem zmíněné třídy potkávacího světla podle 
výše uvedených odstavců 6.22.7.4.1 až 6.22.7.4.4), aniž by byla vyhodnocena jedna z dále 
uvedených vlastností (nebo ekvivalentních údajů): 

a)  úhel řízení; 

b)  dráha těžiště vozidla; 

Jako doplňující platí dále uvedená ustanovení: 

i) boční horizontální posun asymetrického rozhraní z podélné osy vozidla je povolen pouze 
tehdy, pokud vozidlo jede vpřed 19/ a tento posun musí být takový, aby se podélná 
vertikální rovina procházející kolenem rozhraní neprotínala s čárou pohybu těžiště 
vozidla ve větší vzdálenosti od předku vozidla. než je 100násobek montážní výšky 
příslušného osvětlujícího celku; 

ii) jeden nebo více osvětlujících celků smí být napájen pouze tehdy, pokud je horizontální 
rádius křivosti dráhy těžiště vozidla roven 500 m nebo je menší. 

6.22.7.5 Řidič musí mít vždy možnost nastavit AFS do neutrálního stavu a vrátit jej do automatického 
provozu. 

6.22.8 Sdělovač 

6.22.8.1 Ustanovení odstavců 6.1.8 (pro dálkový světlomet) a 6.2.8 (pro potkávací světlomet) tohoto 
předpisu se uplatní na příslušné části AFS. 

6.22.8.2 Povinný je optický sdělovač poruchy AFS. Musí být nepřerušovaný. Musí být aktivován kdykoliv 
je přijat poruchový signál od řídících signálů AFS, nebo pokud je přijat poruchový signál podle 
odstavce 5.9. UN předpisu č. 123 nebo podle odstavce 4.13. UN předpisu č. [RID]. Sdělovač 
poruchy musí zůstat aktivovaný po dobu, kdy porucha trvá. Může být dočasně zrušen, ale musí 
se znovu aktivovat kdykoliv, kdy je zařízení pro startování a vypínání motoru zapínáno nebo 
vypínáno. 

 

19/ Toto ustanovení se netýká osvětlení potkávacím světlem, pokud je vytvářeno osvětlení do zatáčky doprava u 
pravostranného dopravního systému (osvětlení do zatáčky doleva u levostranného dopravního systému). 
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6.22.8.3. Pokud je dálkové světlo adaptivní, vizuální sdělovač zajistí informaci pro řidiče, že adaptace 
dálkového světla je aktivována. Tato informace musí zůstat zobrazena tak dlouho, dokud je 
adaptace aktivována. 

6.22.8.4 Volitelný je sdělovač, který indikuje, že řidič nastavil systém do stavu podle odstavce 5.8. UN 
předpisu č. 123 nebo podle odstavce 4.12. UN předpisu č. [RID]. 

6.22.9 Jiné požadavky 

6.22.9.1. AFS je povolen pouze ve spojení s montáží zařízení k čištění světlometu podle předpisu č. 45 19/ 
nejméně u těch osvětlujících celků, které jsou uvedeny pod bodem 9.2.3. vzoru osvědčení 
v příloze 1 UN předpisu č. 123 nebo pod bodem 9.3.2.3. v příloze 1 UN předpisu č. [RID], pokud 
celkový skutečný světelný tok zdrojů světla těchto celků přesahuje 2 000lm pro jednu stranu a 
které přispívají k vytváření (základního) potkávacího světla třídy C. 

6.22.9.2. Ověření shody s požadavky na automatický provoz AFS. 

6.22.9.2.1 Stručným popisem nebo jinými prostředky uspokojujícími orgán zodpovědný za schválení typu 
musí žadatel demonstrovat: 

a)  že řídící signály AFS odpovídají: 

(i)   popisu, požadovanému v odstavci 3.2.6 tohoto předpisu,  

(ii)  příslušným řídícím signálům AFS uvedeným v AFS schvalovacm dokumentu, a 

b)  shodu s požadavky na automatický provoz podle výše uvedených odstavců 6.22.7.4.1 až 
6.22.7.4.5. 

6.22.9.2.2. Technická zkušebna k ověření dle odstavce 6.22.7.4, že AFS automatická činnost funkcí 
potkávacího světla nezpůsobí diskomfort, musí provést zkušební jízdu, která zahrnuje situace 
týkající se ovládacího systému na základě popisu žadatele; musí být oznámeno, zda všechny 
módy byly aktivovány, vykonány a deaktivovány dle popisu žadatele; případné zjevné selhání 
bylo zjištěno (např. nadměrný úhlový pohyb nebo zakmitání). 

6.22.9.2.3. Celková činnost automatického ovládání musí být žadatelem doložena dokumentací nebo 
jiným způsobem přijatelným pro orgán, který je odpovědný za schválení typu. Výrobce dále 
musí poskytnout soubor dokumentace, který podá návrh systému bezpečnostního konceptu -
"safety concept". Tento "safety concept" je popisem opatření zabudovaných do systému, např. 
do elektronických jednotek, aby byl adresován systém integrity a tím zajištěna bezpečná 
činnost i v případě mechanických nebo elektrických poruch, které by mohly způsobit 
diskomfort, rozptýlení pozornosti nebo oslnění, buď řidiče nebo protijedoucích vozidel a 
vozidel vpředu. Tento popis musí také poskytnout objasnění všech řídících funkcí "systému" a 
metod použitých k dosažení cíle, včetně sdělení způsobu(způsobů), kterým je ovládání 
vykonáno. 

Seznam všech vstupů a pravděpodobných změn musí být poskytnut a musí být definován jejich 
pracovní rozsah. Možnost výpadku funkce základního potkávacího světla (třídy C) musí být 
součástí bezpečnostního konceptu. 
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Funkce systému a bezpečnostní koncept, jak je stanovil výrobce, musí být vysvětleny. 
Dokumentace musí být stručná, musí poskytovat důkaz, že návrh a vývoj měly výhodu 
odbornosti ve všech oblastech, které byly zapojeny. 

Pro pravidelné technické kontroly musí dokumentace popisovat, jak může být kontrolován 
aktuální stav "systému". 

Pro účely schválení typu musí tato dokumentace být vzata za základ pro proces ověřování. 

6.22.9.2.4. K ověření, že přizpůsobení dálkového světla nezpůsobí diskomfort, rozptýlení pozornosti 
nebo oslnění, buď řidiče nebo protijedoucích vozidel a vozidel vpředu, musí schvalovac 
zkušebna provést zkušební jízdu dle odstavce 2 přílohy 12. Ta musí zahrnovat situaci 
odpovídající systému řízení na bázi popisu žadatele. Předvedení adaptace dálkového světla 
musí být dokumentováno a kontrolováno podle popisu žadatele. Zřejmé selhání musí být 
napadeno (např. nadměrný úhlový pohyb nebo zakmitání). 

6.22.9.3. Přizpůsobení dálkového světla 

6.22.9.3.1. Systém snímače, použitý k ovládání přizpůsobení dálkového světla, jak je popsáno v odstavci 
6.22.7.1.2., musí splňovat následující požadavky: 

6.22.9.3.1.1 Hranice minimálních polí, ve kterých je snímač schopen detekovat světlo vyzařované jinými 
vozidly podle definice v odstavci 6.22.7.1.2 je definována úhly níže uvedenými v odstavci 
6.1.9.3.1.1 tohoto předpisu. 

6.22.9.3.1.2. Citlivost systému snímače musí splňovat požadavky dle odstavce 6.1.9.3.1.2. tohoto 
předpisu. 

6.22.9.3.1.3. Adaptivní dálkové světlo se vypne, jestliže osvětlení dané vnějšími světelnými podmínkami 
přesahuje 7 000 lx. 

Vyhovění tomuto požadavku demonstruje žadatel užitím simulace nebo jiných způsobů ověření 
přijatelných pro orgán odpovědný za schválení typu. Je-li to nutné měří se osvětlení na 
horizontálním povrchu, s kosinovým korekčním snímačem ve stejné výšce jako je montážní 
poloha snímače na vozidle. Toto může být výrobcem prokázáno přiměřenou dokumentací 
nebo jinými prostředky, které jsou přijatelné pro orgán zodpovědný za schválení typu. 

6.22.9.4 Celková maximální svítivost osvětlujících celků, které mohou být pro vytváření dálkového 
světla nebo jeho případných módů současně napájeny, nesmí překročit 430 000 cd, což 
odpovídá referenční hodnotě 100. 

Tato maximální svítivost se zjistí součtem jednotlivých označení uvedených na příslušných 
osvětlujících celcích, které jsou pro vytvoření dálkového světla současně napájeny.  

6.22.9.5 V návodu k užití pro majitele vozidla musí být vysvětlena opatření v odstavci 5.8. UN předpisu 
č. 123 nebo v odstavci 4.12. UN předpisu č. [RID], která umožňují, aby vozidlo mohlo být 
dočasně užíváno na území s opačným směrem dopravního systému, než pro který je schválení 
požadováno. 

6.23. SIGNÁL ZÁCHRANNÉHO BRZDĚNÍ 

6.23.1 Montáž 
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Nepovinná. 

Signál záchranného brzdění se dává současnou funkcí všech brzdových nebo směrových svítilen 
instalovaných podle požadavku odstavce 6.23.7. 

6.23.2. Počet 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.2. nebo 6.7.2. 

6.23.3. Uspořádání 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.3. nebo 6.7.3. 

6.23.4. Umístění 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.4. nebo 6.7.4. 

6.23.5. Geometrická viditelnost 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.5. nebo 6.7.5. 

6.23.6. Orientace 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.6. nebo 6.7.6. 

6.23.7. Elektrické zapojení 

6.23.7.1. Všechny svítilny signálu záchranného brzdění musí svítit přerušovaně ve fázi a s frekvencí 4,0 ± 
1,0 Hz. 

6.23.7.1.1. Pokud jsou svítilny signálu záchranného brzdění od vozidla směrem dozadu osazeny 
žárovkami, frekvence musí být 4,0 + 0,0/-1,0 Hz. 

6.23.7.2. Signál záchranného brzdění pracuje nezávisle na ostatních svítilnách. 

6.23.7.3. Signál záchranného brzdění se aktivuje a deaktivuje automaticky. 

6.23.7.3.1. Signál záchranného brzdění se aktivuje pouze při rychlosti vozidla větší než 50 km/hod a 
brzdový systém poskytuje logický signál záchranného brzdění definovaný v předpisech č. 13 a 
13-H. 

6.23.7.3.2. Signál záchranného brzdění se deaktivuje automaticky, jestliže již netrvá logický signál 
záchranného brzdění definovaný předpisy č.13 a 13-H nebo je aktivován výstražný signál 
nebezpečí. 

6.23.8. Sdělovač 

Nepovinný 

6.23.9. Jiné požadavky 

6.23.9.1. Pokud je vozidlo vybaveno k tažení přívěsu, musí být s výjimkou toho, co uvádí odstavec 
6.23.9.2, ovládání signálu záchranného brzdění motorového vozidla schopné ovládání signálu 
záchranného brzdění na přívěsu. 
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Jestliže je motorové vozidlo elektricky spojeno s přívěsem, ovládací frekvence signálu 
záchranného brzdění soupravy musí být omezena na frekvenci uvedenou v odstavci 6.23.7.1.1. 
Pokud motorové vozidlo může zjistit, že na přívěsu nejsou pro signál záchranného brzdění 
použity žárovkové zdroje světla, frekvence může být stanovena dle odstavce 6.23.7.1. 

6.23.9.2. Pokud je motorové vozidlo vybaveno k tažení přívěsu systémem provozní brzdy buď 
průběžného nebo poloprůběžného typu, jak je uvedeno v předpise č.13, musí být zajištěno, že 
napájení během použití provozní brzdy je provedeno přes elektrický konektor pro brzdové 
svítilny přívěsů,. 

Signál záchranného brzdění na takovém přívěsu může pracovat nezávisle na tažném vozidle a 
nepožaduje se funkce se stejnou frekvencí ani ve fázi se signálem na tažném vozidle. 

6.24. SVÍTILNA VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ VOZIDLA 

6.24.1. Montáž 

Nepovinná na motorových vozidlech 

6.24.2. Počet 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.3. Uspořádání 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.4. Umístění 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.5. Geometrická viditelnost 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.6. Orientace 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.7. Elektrické zapojení 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.8. Sdělovač 

Žádný zvláštní požadavek 

6.24.9. Jiné požadavky 

Svítilna vnějšího osvětlení vozidla se nesmí aktivovat pokud vozidlo nestojí a jedna nebo více 
následujících podmínek není splněna: 

(a) motor neběží nebo 
(b) dveře řidiče nebo pro cestující jsou otevřeny nebo 
(c) dveře prostoru pro náklad jsou otevřeny. 
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Ustanovení odstavce 5.10. musí být splněny ve všech stabilních polohách použití. 

6.25. VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL NEBEZPEČÍ NÁRAZU PRO VZADU JEDOUCÍ VOZIDLO 

6.25.1. Montáž 

Nepovinná 

Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo se dává současnou funkcí všech 
směrových světel instalovaných dle odstavce 6.25.7. 

6.25.2. Počet 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.2. 

6.25.3. Uspořádání 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.3. 

6.25.4. Umístění 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.4. 

6.25.5 Geometrická viditelnost 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.5. 

6.25.6. Orientace 

Dle ustanovení v odstavci 6.5.6. 

6.25.7. Elektrické zapojení 

Vyhovění těmto požadavkům musí být prokázáno žadatelem simulací nebo jinými prostředky 
ověření uznaných schvalovac zkušebnou odpovědnou za schválení typu. 

6.25.7.1. Všechny svítilny výstražného signálu nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo blikají ve fázi a 
s kmitočtem 4,0 +/-1,0 Hz. 

6.25.7.1.1. Jestliže kterákoli svítilna výstražného signálu nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo 
instalovaná na vozidle, je osazena žárovkou, potom je kmitočet  
4,0 + 0,0/-1,0 Hz. 

6.25.7.2. Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo je v činnosti nezávisle na ostatních 
svítilnách. 

6.25.7.3. Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo se zapíná a vypíná automaticky. 

6.25.7.4. Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo se neaktivuje, jestliže směrové 
svítilny, výstražný signál nebezpečí nebo signál záchranného brzdění jsou aktivovány. 

6.25.7.5. Výstražný signál nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo může být aktivován pouze za 
následujících podmínek: 

Vr aktivace 
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Vr > 30 km/ hod TTC ≤ 1,4 

Vr ≤ 30 km/hod TTC ≤ 1,4 / 30 x Vr 

"Vr (relativní rychlost)" znamená rozdíl v rychlosti mezi vozidlem s výstražným signálem 
nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo a vozidlem, které je následuje ve stejném 
dopravním pruhu. 

"TTC (čas do kolize)" znamená odhadovaný čas pro vozidlo s výstražným signálem nebezpečí 
nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo a vozidlem, které je následuje do srážky, za předpokladu, že 
vzájemná rychlost v čase vyhodnocení zůstává konstantní. 

6.25.7.6. Aktivační doba výstražného signálu nebezpečí nárazu pro vzadu jedoucí vozidlo nesmí být větší 
než 3 vteřiny. 

6.25.8. Sdělovač 

Nepovinný. 

6.26. MANÉVROVACÍ SVÍTILNY (PŘEDPIS Č. 23 nebo [LSD]) 

6.26.1. Montáž 

Nepovinná na motorových vozidlech. 

6.26.2. Počet 

Jedna nebo dvě (jedna na boku vozidla) 

6.26.3. Uspořádání 

Žádný zvláštní požadavek, avšak splnění požadavků odstavce 6.26.9. 

6.26.4. Umístění 

Žádný zvláštní požadavek. 

6.26.5. Geometrická viditelnost 

Žádný zvláštní požadavek. 

6.26.6. Orientace 

Směrem dolů, avšak splnění požadavků odstavce 6.26.9. 

6.26.7. Elektrické zapojení 

Manévrovací svítilny musí být zapojeny tak, aby nemohly být aktivovány pokud nejsou 
současně zapojeny dálkové nebo potkávací světlomety. 

Manévrovací svítilna (svítilny) musí být aktivována automaticky při pomalých manévrech do 
rychlosti 10 km/hod za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: 

(a) dříve než se vozidlo dá poprvé do pohybu po každé manuální aktivaci hnacího systému; 
nebo 

(b) zpětný chod je zařazen; nebo 
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(c) je aktivován kamerový systém, který napomáhá parkovacímu manévru. 

Manévrovací svítilny se automaticky vypnou pokud dopředná rychlost překročí 10 km/hod a 
zůstanou vypnuté do té doby, než se znovu splní podmínky pro aktivaci. 

6.26.8. Sdělovač 

Žádný zvláštní požadavek. 

6.26.9. Jiné požadavky 

6.26.9.1. Schvalovací zkušebna musí ke spokojenosti správního orgánu zodpovědného za SCHVÁLENÍ 
typu vykonat vizuální kontrolu k ověření, že není přímá viditelnost přivrácené plochy těchto 
svítilen při pohledu pozorovatele v příčné rovině 10 m od předku vozidla a v příčné rovině 10 m 
od zádi vozidla, a dvou podélných rovin 10 m od každé strany vozidla; tyto čtyři roviny leží 1 m 
až 3 m nad zemí a jsou s ní rovnoběžné jak je uvedeno v příloze 14. 

6.26.9.2 Na požádání žadatele o schválení a se souhlasem Technické zkušebny, požadavek odstavce 
6.26.9.1. může být ověřen dle výkresu nebo simulací nebo může být považován za splněný, 
jestliže podmínky instalace odpovídají odstavci 6.2.2. UN předpisu č. 23 nebo odstavci 5.10.2. 
UN předpisu č. [LSD], jak uvádí dokument osvědčení v příloze 1, odstavec 9. 

7. ZMĚNY TYPU VOZIDLA NEBO MONTÁŽE JEHO ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU 
SIGNALIZACI 

7.1 Jakákoliv změna typu vozidla nebo montáže jeho zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci 
nebo jakákoliv změna seznamu, zmíněného výše v odstavci 3.2.2., musí být sdělena orgánu 
státní správy, který udělil schválení pro typ tohoto vozidla. Tento orgán může pak buď: 

7.1.1 usoudit, že změny zřejmě nemohou mít výrazný nepříznivý vliv a že vozidlo stále ještě plní 
požadavky; nebo 

7.1.2 požadovat nový zkušební protokol od schvalovací zkušebny. 

7.2 Osvědčení o potvrzení schválení nebo o odmítnutí schválení musí být postupem, uvedeným v 
odstavci 4.3 výše, oznámena Smluvním stranám Dohody, které aplikují tento předpis. 

7.3 Příslušný orgán, který vydává rozšíření schválení, přidělí každému formuláři osvědčení o 
takovém rozšíření pořadové číslo a informuje o tom formulářem osvědčení podle vzoru 
v příloze 1 tohoto předpisu ostatní Strany Dohody z r.1958, které aplikují tento předpis. 

8. SHODNOST VÝROBY 

Postupy k zajištění shodnosti výroby musejí být v souladu s postupy, stanovenými v Dohodě, 
dodatek 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS 505/Rev.2), a s následujícími požadavky: 

8.1 Každé vozidlo, schválené podle tohoto předpisu, musí být vyrobeno tak, aby bylo shodné s 
schváleným typem tím, že vyhovuje požadavkům, stanoveným výše v odstavcích 5 a 6. 

8.2 Držitel schválení je povinen zvláště: 

8.2.1 zajistit existenci postupů účinného řízení jakosti vozidla ze všech hledisek, závažných pro 
vyhovění požadavkům, stanoveným v odstavcích 5 a 6 výše; 
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8.2.2. zajistit, aby byly zaznamenávány údaje výsledků zkoušek, předepsaných v příloze 8 tohoto 
předpisu nebo fyzické zkoušky, ze kterých je možno odvodit odpovídající údaje;  

8.3 Příslušný orgán může provádět kteroukoliv zkoušku předepsanou tímto předpisem. Tyto 
zkoušky proběhnou na náhodně odebraných vzorcích tak, aby výrobci nebyly narušeny 
dodavatelské dohody. 

8.4 Příslušný orgán se musí postarat, aby zajistil četnost inspekcí jedenkrát ročně. Toto je však v 
pravomoci rozhodnutí příslušného orgánu a jeho důvěry v opatření, zajišťující účinné řízení 
shodnosti výroby. V případě, kdy jsou během některé z těchto inspekcí zjištěny negativní 
výsledky, musí příslušný orgán zajistit, aby byly co nejrychleji učiněny veškeré nezbytné kroky k 
obnovení shodnosti výroby. 

9. POSTIHY ZA NESHODNOST VÝROBY 

9.1 Schválení, udělené typu vozidla podle tohoto předpisu může být odejmuto, nejsou-li splněny 
uvedené požadavky, nebo jestliže vozidlo, opatřené značkou schválení, není shodné se 
schváleným typem. 

9.2 Pokud Strana Dohody, která aplikuje tento předpis, odejme schválení, kterou dříve udělila, 
musí o tom ihned informovat osvědčením na formuláři podle vzoru v příloze 1 k tomuto 
předpisu ostatní Smluvní strany, aplikující tento předpis. 

10. UKONČENÍ VÝROBY 

 Pokud držitel schválení zcela zruší výrobu typu vozidla, schváleného podle tohoto předpisu, 
musí o tom informovat orgán státní správy, který udělil schválení. Po obdržení takového 
sdělení o této skutečnosti orgán informuje osvědčením na formuláři podle vzoru v příloze 2 
k tomuto předpisu ostatní Strany Dohody, aplikující tento předpis. 
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11. NÁZVY A ADRESY SCHVALOVACCH ZKUŠEBEN A ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY 

Smluvní stany Dohody z r.1958, které aplikují tento předpis, sdělí sekretariátu Organizace 
spojených národů názvy a adresy schvalovacch zkušeben a orgánů státní správy, které udělují 
schválení a kterým se zasílají osvědčení o udělení schválení nebo o rozšíření nebo odmítnutí či 
odejmutí schválení nebo o ukončení výroby, vydané v jiných státech. 

12.  PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Bez ohledu na níže uvedená přechodná opatření nesmí smluvní strana, u které aplikace tohoto 
předpisu vstupuje v platnost po datu vstupu v platnost nejnovější série změn, přijímat 
schválení , která byla udělena podle kterékoliv předcházející série změn tohoto předpisu.  

12.2 Smluvní strany, které aplikují tento předpis, nesmějí odmítnout udělení rozšíření schválení 
podle předchozích sérií změn tohoto předpisu. 

12.3 Do doby, než Generální sekretář OSN sdělí jinak, prohlašuje Japonsko, že ve vztahu k montáži 
zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci bude Japonsko podle Dohody, ke které je tento 
předpis přiložen, vázáno pouze u vozidel kategorií M1 a N1. 

12.4 Od data účinnosti série změn 03 tohoto předpisu nesmí žádná strana Dohody, která aplikuje 
tento předpis, odmítnout udělení EHK schválení podle tohoto předpisu, změněného sérií změn 
03. 

12.5 Po 12 měsících od data účinnosti série změn 03 tohoto předpisu musí smluvní strana, která 
aplikuje tento předpis, udělovat schválení pouze, pokud schválený typ vozidla splňuje 
požadavky tohoto předpisu změněného sérií změn 03. 

12.6 Do 36 měsíců od data účinnosti série změn 03 tohoto předpisu nesmí žádná smluvní strana, 
která aplikuje tento předpis, odmítnout vnitrostátní nebo regionální schválení typu vozidla 
schváleného podle předchozích sérií změn tohoto předpisu. 

12.7 Po 36 měsících od data účinnosti série změn 03 tohoto předpisu může smluvní strana, která 
aplikuje tento předpis, odmítnout první vnitrostátní nebo regionální registraci typu vozidla, 
které nesplňuje požadavky série změn 03 tohoto předpisu. 

12.8 Po 60 měsících od data účinnosti série změn 03 tohoto předpisu přestávají platit schválení 
podle tohoto předpisu u typů vozidel, které nebyly schválené podle série změn 03. 

12.9 Bez ohledu na ustanovení výše uvedených odstavců 12.7 a 12.8 zůstávají v platnosti schválení 
typů vozidel podle předchozích sérií změn předpisu u typů, které nejsou postiženy změnami 
v sérii změn 03, a smluvní strany, které aplikují tento předpis, je musí i nadále přijímat. 

12.10 Po 36 měsících od data účinnosti doplňku 3 k sérii změn 03 tohoto předpisu musí smluvní 
strana, která aplikuje tento předpis, udělovat schválení pouze tehdy, pokud typ schváleného 
vozidla splňuje požadavky tohoto předpisu, změněného doplňkem 3 k sérii změn 03. 

12.11 Od data účinnosti série změn 04 tohoto předpisu nesmí žádná strana Dohody, která aplikuje 
tento předpis, odmítnout udělení EHK schválení podle tohoto předpisu, změněného sérií změn 
04. 
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12.12 Po 30 měsících pro vozidla kategorií M1 a N1 a po 48 měsících pro vozidla ostatních kategorií od 
data účinnosti série změn 04 musí smluvní strany, které aplikují tento předpis, udělovat EHK 
schválení pouze tehdy, pokud typ schváleného vozidla splňuje požadavky tohoto předpisu, 
změněného sérií změn 04. 

12.13 Do 30 měsíců pro vozidla kategorií M1 a N1 a do 48 měsíců pro vozidla ostatních kategorií od 
data účinnosti série změn 04 musí smluvní strany, které aplikují tento předpis, pokračovat 
v udělování schválení těm typům vozidel, které plní požadavky tohoto předpisu, změněného 
předchozí sérií změn. 

12.14 Schválení, udělené podle tohoto předpisu dříve než 30 měsíců pro vozidla kategorií M1 a N1 a 
dříve než 48 měsíců pro vozidla ostatních kategorií po datu účinnosti série změn 04 a všechna 
rozšíření takových schválení, včetně rozšíření udělených následně k předchozím sériím změn 
tohoto předpisu, zůstávají v platnosti na dobu neurčitou. Pokud vozidlo schválené jako typ 
podle předchozích sérií změn plní požadavky tohoto předpisu změněného sérií změn 04, musí 
tuto skutečnost Smluvní strana, která udělila schválení, sdělit ostatním stranám Dohody, které 
tento předpis aplikují. 

12.15 Žádná Smluvní strana, která aplikuje tento předpis, nesmí odmítnout vnitrostátní nebo 
regionální schválení typu vozidla, který je schválen jako typ podle série změn 04 tohoto 
předpisu. 

12.16 Bez ohledu na výše uvedená přechodná opatření smluvní strany, u kterých předpis č. 112 
vstupuje v účinnost po datu vstupu série změn 04 tohoto předpisu v platnost, nejsou povinny 
schválení přijímat, pokud schválená vozidla nesplňují z hlediska předpisu č. 112 požadavky 
odstavců 6.1.2 a 6.2.2, změněných sérií změn 04 tohoto předpisu. 

12.17. Od data vstupu v platnost série změn 04 vstupuje odstavec 6.19.7.3. v platnost pro nové typy 
vozidel kategorií M1 a N1 za 30 měsíců a pro nové typy vozidel ostatních kategorií za 48 
měsíců. 

12.18. Smluvní strany, které aplikují tento předpis, musí pokračovat v udílení schválení typům vozidel, 
která nesplňují požadavky odstavce 5.2.1. Doplňku 2 k sérii změn 04, pokud jsou tato vybavena 
světlomety schválenými podle předpisu č.98 (před Doplňkem č.9) nebo podle předpisu č. 112 
(před Doplňkem č.8). 

12.19 Po 36 měsících od data účinnosti doplňku 3 k sérii změn 04 tohoto předpisu musí smluvní 
strany, které aplikují tento předpis, udělovat schválení pouze tehdy, pokud typ schváleného 
vozidla splňuje požadavky odstavců 3.2.7. a 5.27. tohoto předpisu, změněného Doplňkem 3 
k sérii změn 04. 

12.20, Smluvní strany, které aplikují tento předpis, nesmějí odmítnout udělení rozšíření schválení 
podle předchozích sérií změn tohoto předpisu, které zůstávají v platnosti. 

12.21. Od data účinnosti série změn 05 tohoto předpisu nesmí žádná strana Dohody, která aplikuje 
tento předpis, odmítnout udělení EHK schválení podle tohoto předpisu, změněného sérií změn 
05. 

12.22. Po 48 měsících od data účinnosti série změn 05 tohoto předpisu musí smluvní strana, která 
aplikuje tento předpis, udělovat schválení pouze, pokud schválený typ vozidla splňuje 
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požadavky tohoto předpisu změněného sérií změn 05. Po 66 měsících pro nové typy vozidla 
kategorií M1 a N1 a po 84 měsících pro nové typy vozidla ostatních kategorií od data účinnosti 
série změn 05 tohoto předpisu, musí smluvní strany, které aplikují tento předpis, udělovat 
schválení pouze tehdy, pokud nový typ schváleného vozidla splňuje požadavky tohoto 
předpisu, změněného sérií změn 05 s výjimkou odstavců 6.2.7.6.2. a 6.2.7.6.3. až 6.2.7.6.3.3. 
Schválení udělené podle tohoto předpisu před těmito daty zůstávají v platnosti na neurčito a 
rozšíření schválení musí být potom uděleno. 

12.23. Do 48 měsíců od data účinnosti série změn 05 musí smluvní strany, které aplikují tento předpis, 
pokračovat v udělování schválení těm typům vozidel, které plní požadavky tohoto předpisu, 
změněného předchozí sérií změn. 

12.24. Žádná smluvní strana, která aplikuje tento předpis, nesmí odmítnout vnitrostátní nebo 
regionální schválení typu vozidla schváleného podle série změn 05 tohoto předpisu. 

12.25. Schválení, udělené podle tohoto předpisu před datem účinnosti série změn 05 tohoto 
předpisu, zůstávají v platnosti a Smluvní strany, které aplikují tento předpis, musí pokračovat v 
jejich uznávání. 

_____________________ 
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PŘÍLOHA 1  

(maximální formát: A 4 (210x297 mm)) 

OSVĚDČENÍ 

1/ 
     Vydal: Název orgánu státní správy 

o 2/: UDĚLENÍ SCHVÁLENÍ 

 ROZŠÍŘENÍ SCHVÁLENÍ 

 ODMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ 

 ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ 

 UKONČENÍ VÝROBY 

typu vozidla z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci podle předpisu č.48. 

Schválení č.   Rozšíření č.   

 1. Obchodní název nebo značka vozidla:  ...................................................................................................  

 2. Výrobcův název typu vozidla:  .................................................................................................................  

 3. Název a adresa výrobce:  .........................................................................................................................  

 4. Název a adresa případného zástupce výrobce:  ......................................................................................  

 5. Ke schválení dodán dne:  .........................................................................................................................  

 6. Schvalovací zkušebna:  ............................................................................................................................  

 7. Datum zkušebního protokolu:  ................................................................................................................  

 8. Číslo zkušebního protokolu:  ...................................................................................................................  

 9. Stručný popis: 

 Zařízení pro osvětlení umístěné na vozidle: 

 9.1 Dálkové světlomety:  ano/ne 2/  

 9.2 Potkávací světlomety: ano/ne 2/  

 9.3 Přední mlhové světlomety: ano/ne2/  

Komentář: Sloučené se světlometem:            ano/ ne 2  
 

1/ Rozlišovací číslo státu, který udělil/ rozšířil/ odmítl/ odejmul schválení (viz ustanovení o schvalování v tomto 
předpisu). 

2/ Nehodící se škrtněte, nebo zopakujte „ano“ či „ne“. 
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 9.4 Zpětné světlomety:                                 ano/ne 2/  

 9.5 Přední směrové svítilny:                                 ano/ne 2/  

 9.6 Zadní směrové svítilny:                                 ano/ne 2/  

 9.7 Boční směrové svítilny:                                 ano/ne 2/  

 9.8 Varovný signál:                                ano/ne 2/  

 9.9 Brzdové svítilny:                                ano/ne 2/  

        9.9.1 Kontrolka indikující závadu jak požaduje předpis pro díl, instalována:                    ano/ ne 2 

 9.10 Svítilna k osvětlení zadní registrační tabulky:                                ano/ne 2/  

 9.11 Přední obrysové svítilny:                                ano/ne 2/  

        9.11.1 Kontrolka indikující závadu jak požaduje předpis pro díl, instalována:                   ano/ ne 2/ 

 9.12 Zadní obrysové svítilny:                                ano/ne 2/  

        9.12.1 Kontrolka indikující závadu jak požaduje předpis pro díl, instalována:                   ano/ ne 2/ 

 9.13 Zadní mlhová svítilna:                               ano/ne 2/  

 9.14 Parkovací svítilny:                              ano/ne 2/  

 9.15 Doplňkové obrysové svítilny:                               ano/ne 2/  

        9.15.1 Kontrolka indikující závadu jak požaduje předpis pro díl, instalována:                  ano/ ne 2 

 9.16 Zadní odrazky, jiné než trojúhelníkové:                              ano/ne 2/  

 9.17 Zadní odrazky trojúhelníkové:                              ano/ne 2/  

 9.18 Přední odrazky, jiné než trojúhelníkové:                             ano/ne 2/  

 9.19 Boční odrazky, jiné než trojúhelníkové:                            ano/ne 2/  

 9.20. Boční obrysové svítilny:                            ano/ne 2/  

 9.21. Denní svítilny:                            ano/ne 2/  

        9.21.1 Kontrolka indikující závadu jak požaduje předpis pro díl, instalována:               ano/ ne 2/ 

 9.22 Adaptivní systém předních světlometů (AFS):                            ano/ne 2/ 

 9.23. Rohové světlomety:                           ano/ne 2/ 

 9.24 Nápadné znašení    vzadu                             bočně 

 9.24.1. Úplné obrysové značení ano/ne 2/ ano/ne 2/ 

 9.24.2. Částečné obrysové značení: ano/ne 2/ ano/ne 2/ 

 9.24.3. Značení pruhy: ano/ne 2/ ano/ne 2/ 
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 9.24.4. Výjimka týkající se nápadného značení dle odstavce 6.21.1.2.5. 

  Vzadu ano/ne  2/ 

  Na boku ano/ne  2/ 

 9.25 Signál záchranného brzdění:    ano/ne 2/ 

♣/ 9.26. Rovnocenné svítilny: ano/ne 2/  

 9.27 Maximální dovolené zatížení v prostoru pro náklad:  ..................................................................   

10. Poznámky 

10.1. Poznámky k pohyblivým částem  ...........................................................................................................  

10.2. Užitý způsob definice přivrácené plochy: 
okraj svítící plochy 2/ nebo 
plochy výstupu světla 2/ 

10.3. Jiné poznámky (platné pro vozidla s pravým nebo levým řízením):  .....................................................  

10.4 Poznámky k AFS (podle odstavců 3.2.6 a 6.22.7.4 předpisu) 

10.5.  Komentář týkající se rozsahu pokrytí nápadného značení, jestliže je toto menší než minimální 
hodnota 70% požadovaná dle odstavců 6.21.4.1.2. a 6.21.4.2.2. předpisu. 

10.6. Pro vozidla kategorií M a N komentář týkající se podmínek elektrického napájení (dle odstavců 
3.2.7. a 5.27. tohoto předpisu). 

10.7. Komentář týkající se nápadného značení (dle odstavců 6.21.1.2.5. a 6.21.4.3.1. tohoto 
předpisu) ........................................................................................................................ 

10.8. Komentář týkající se nápadného značení (Neúplná vozidla nebo úplná vozidla dle odstavců dle 
odstavců 6.21.1.2.1. a 6.21.1.2.1.1.: 

Neúplná vozidla:  ano/ne 
Úplná vozidla:  ano/ne 
Dokončená vozidla: ano/ne 

11. Umístění značky schválení: .....................................................................................................................  

12. Důvod (důvody) pro (případné) rozšíření:  ..............................................................................................  

13. Schválení uděleno/ odmítnuto, rozšířeno/ odejmuto: 2/ ........................................................................  

14. Místo: ......................................................................................................................................................  

15. Datum: .....................................................................................................................................................  

16. Podpis:  ....................................................................................................................................................  
 

♣/ Pozn. redaktora: Po vložení nového bodu 9.25 byly následující body přečíslovány, přestože se dokument 
Rev.4/Amend.4 o přečíslování nezmiňuje. 
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17. Následující dokumenty, opatřené číslem schválení výše znázorněným, 
jsou k dispozici na požádání:  ..................................................................................................................  

____________________ 
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PŘÍLOHA 2 
USPOŘÁDÁNÍ ZNAČEK SCHVÁLENÍ 

Vzor A 
(viz odstavec 4.4. tohoto předpisu) 

 

 
Výše uvedená schvalovací značka, umístěná na vozidle, značí, že typ tohoto vozidla byl z hlediska 
montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci schválen v Nizozemí (E4) dle předpisu č. 48, 
upraveného sérií změn 05. Schvalovací číslo udává, že schválení bylo uděleno dle požadavku předpisu č. 
48, upraveného sérií změn 05. 

 
Vzor B 

(viz odstavec 4.5. tohoto předpisu) 

 
Výše uvedená schvalovací značka, umístěná na vozidle, značí, že typ tohoto vozidla byl schválen v 
Nizozemí (E 4) dle předpisu č.48, upraveného sérií změn 05 a předpisu č.33. 1/. Schvalovací číslo udává, 
že v době udělení schválení byl předpis č.48 upraven sérií změn 05, předpis č.33 byl dosud ve svém 
původním znění.“ 

______________ 

1/ Druhé číslo uvedeno pouze jako příklad. 

 

__________________________ 
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PŘÍLOHA 3  
PŘÍKLADY PLOCH SVÍTILEN, OS, VZTAŽNÝCH STŘEDŮ A ÚHLŮ  

GEOMETRICKÉ VIDITELNOSTI 

Tyto příklady zobrazují některá uspořádání pro lepší pochopení ustanovení článků a nejsou určeny 
k omezení konstrukce. 

KLÍČ pro všechny příklady v této příloze: 

1. Svítící plocha IO  Vnitřní optická část 

2. Vztažná osa LG  Světlovodič 

3. Vztažný střed L  Vnější krycí sklo 

4. Úhel geometrické viditelnosti R  Odrážeč 

5. Plocha výstupu světla S  Zdroj světla 

6. Přivrácená plocha ze svítící plochy X  Není částí této funkce 

7a. Přivrácená plocha z plochy výstupu světla  
      dle odst. 2.8a. (s vnějším krycím sklem) 

F1  Funkce 1 

7b. Přivrácená plocha z plochy výstupu světla  
      dle odst. 2.8b. (bez vnějšího krycího skla) 

F2  Funkce 2 

8. Směr viditelnosti  
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ČÁST 1 – PLOCHA VÝSTUPU SVĚTLA ZAŘÍZENÍ PRO SVĚTELNOU  

SIGNALIZACI JINÉHO NEŽ ODRAZKA 

Přivrácená plocha z 
plochy výstupu světla 
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ČÁST 2 – SVÍTÍCÍ PLOCHA ZAŘÍZENÍ PRO SVĚTELNOU SIGNALIZACI  
JINÉHO NEŽ ODRAZKA 

 

 

Stínítka; jiné polohy 
stínítek jsou možné 

Svítící plocha 

Výsledná svítící plocha při všech možných polohách 
stínítka, např. pro stanovení maximální nebo minimální 
plochy 
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ČÁST 3 – PŘÍKLADY PŘIVRÁCENÉ PLOCHY ZE SVÍTÍCÍ PLOCHY  
V RŮZNÝCH SMĚRECH GEOMETRICKÉ VIDITELNOSTI 

 

 

Přivrácená plocha ze svítící 
plochy 

Přivrácená plocha ze svítící 
plochy 

Přivrácená plocha ze svítící 
plochy 



© Translation TÜV SÜD Czech E/ECE/324- 

 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47 

 Předpis 48 - příloha 3 
 

 108/145 

ČÁST 4 – PŘÍKLADY PŘIVRÁCENÉ PLOCHY Z PLOCHY VÝSTUPU SVĚTLA 
V RŮZNÝCH SMĚRECH GEOMETRICKÉ VIDITELNOSTI 

 

 

 

Přivrácená plocha z plochy 
výstupu světla 

Přivrácená plocha 
z plochy výstupu 

světla 
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ČÁST 5 – PŘÍKLAD SVÍTÍCÍ PLOCHY V POROVNÁNÍ S PLOCHOU VÝSTUPU  
SVĚTLA U „SVÍTILNY S JEDNOU FUNKCÍ“ 

(viz odstavce 2.8. až 2.9. tohoto předpisu) 

Příklady zdroje světla s optikou odrážeče za vnějším krycím sklem: 

Příklad 1  Příklad 2 

 

 
 

(Vnější krycí sklo zahrnuto) (Nestrukturované vnější krycí sklo nezahrnuto) 

Příklady zdroje světla s optikou odrážeče s vnitřním optickým filtrem za vnějším krycím sklem: 

Příklad 3  Příklad 4 

 

 
 

 

(Vnější krycí sklo zahrnuto) (Nestrukturované vnější krycí sklo nezahrnuto) 
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Příklady zdroje světla s optikou odrážeče s částečným vnitřním optickým filtrem za vnějším krycím 
sklem za vnějším krycím sklem: 

Příklad 5  Příklad 6 

  

(Vnější krycí sklo zahrnuto) (Nestrukturované vnější krycí sklo nezahrnuto) 

Příklad optiky světlovodiče za vnějším krycím sklem: 

Příklad 7 

 

 

 

Řez AA 
 

V případě, kde nestrukturované vnější krycí sklo není 
zahrnuto, je „7b“ přivrácená plocha dle odstavce 2.8.b. 
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Příklad optiky světlovodiče nebo optiky odrážeče za vnějším krycím sklem: 

Příklad 8 

 

 

 

 

Příklad zdroje světla s optikou odrážeče v kombinaci s plochou, která není částí této funkce za vnějším 
krycím sklem: 

Příklad 9 

 

 

Řez AA 
 
V případě, kde nestrukturované vnější 
krycí sklo není zahrnuto, je „7b“ 
přivrácená plocha dle odstavce 2.8.b. 
přičemž F1 nesmí umožnit průhled k F2 

V případě, kde nestrukturované vnější krycí 
sklo není zahrnuto, je „7b“ přivrácená plocha 
dle odstavce 2.8.b. 

LG, R a F1 
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ČÁST 6 – PŘÍKLADY UKAZUJÍCÍ STANOVENÍ PLOCHY VÝSTUPU SVĚTLA  
V POROVNÁNÍ SE SVÍTÍCÍ PLOCHOU 

(viz odstavce 2.9. a 2.8. tohoto předpisu) 

Poznámka: Odražené světlo by mohlo/ může přispívat ke stanovení plochy výstupu světla  

Příklad A: 

 

 

 Svítící plocha Stanovená plocha výstupu 
světla dle 2.8.a 

Okraje jsou a a b c a d 

 

Příklad B: 

 

 

 Svítící plocha Stanovená plocha výstupu světla 
dle 2.8.a 

STANOVENÁ 
VZTAŽNÁ OSA 

Plocha krycího skla 
pro jednoduchost 
zobrazená v rovině 

Průmět 

 
STANOVENÁ 

VZTAŽNÁ OSA 
Plocha krycího skla 
pro jednoduchost 
zobrazená v rovině 

Průmět 
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Okraje jsou a a b c a d 

 



© Translation TÜV SÜD Czech E/ECE/324- 

 E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.47 

 Předpis 48 - příloha 3 
 

 115/145 

Příklad C: 

Příklad stanovení svítící plochy v kombinaci s plochou, která není částí funkce: 

 

 

 Svítící plocha 

Okraje jsou a a b 

 

Příklad D: 

Příklad stanovení plochy výstupu světla dle 2.8.a v kombinaci s plochou, která není částí funkce: 

 

 

 Stanovená plocha výstupu světla dle 2.8.a 

 
STANOVENÁ 

VZTAŽNÁ OSA 

Plocha krycího skla 
pro jednoduchost 
zobrazená v rovině 

Průmět 

Průmět 

X není částí této funkce 

 
STANOVENÁ 

VZTAŽNÁ OSA 

X není částí této funkce 

Plocha krycího skla 
pro jednoduchost 
zobrazená v rovině 
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Okraje jsou c – d  a  e – f 

 

Příklad E: 

Příklad stanovení přivrácené plochy dle 2.8.a v kombinaci s plochou, která není částí funkce a 
nestrukturovaného vnějšího krycího skla (dle 2.8.b): 

 

 

 Stanovená plocha výstupu světla  
dle 2.8.b, jako příklad 

Okraje jsou c“ – d“ a e“ – f“ 

 

 

 

 
STANOVENÁ 

VZTAŽNÁ OSA 

X není částí této funkce 

Plocha krycího skla 
pro jednoduchost 
zobrazená v rovině 

Průmět 
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ČÁST 7 – PŘÍKLADY PRO ROZHODNUTÍ, KTERÉ SE TÝKÁ  
SLOUČENÍ DVOU FUNKCÍ 

Příklad se strukturovaným vnějším krycím sklem a přepážkou mezi funkcemi: 

 

 

Příklad se strukturovaným vnějším krycím sklem: 
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Příklad, kde nestrukturované vnější krycí sklo není zahrnuto: 
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Příklad, kde nestrukturované vnější krycí sklo není zahrnuto: 
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Příklad, kde vnější krycí sklo (strukturované nebo nestrukturované) je zahrnuto: 
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Příklad, kde vnější krycí sklo (strukturované nebo nestrukturované) je zahrnuto: 

 

 

 

Příklad, kde nestrukturované vnější krycí sklo není zahrnuto, „7b“ je přivrácená plocha dle odstavce 
2.8. přičemž F1 nesmí umožnit průhled směrem k F2 
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Příklad, kde nestrukturované vnější krycí sklo je nebo není zahrnuto: 

 

 

  

 

 

___________________ 
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PŘÍLOHA 4  
VIDITELNOST ČERVENÉ SVÍTILNY SMĚREM DOPŘEDU A BÍLÉ SVÍTILNY SMĚREM DOZADU 

 (viz odstavec 5.10.1 a 5.10.2 tohoto předpisu) 
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PŘÍLOHA 5  
STAVY NALOŽENÍ, K NIMŽ SE PŘIHLÍŽÍ PŘI STANOVENÍ ZMĚN SVISLÉ ORIENTACE POTKÁVACÍHO 

SVĚTLA 

Podmínky naložení na nápravách, o kterém se hovoří v odstavcích 6.2.6.1 a 6.2.6.3.1. 

1. Pro následující zkoušky se počítá s hmotností cestujících 75 kg/osobu. 

2. Stavy naložení pro jednotlivé druhy vozidel: 

2.1 Vozidla kategorie M1 1/  

2.1.1 Úhel světla potkávacích světlometů se stanoví za těchto podmínek naložení: 

2.1.1.1 jedna osoba na sedadle řidiče; 

2.1.1.2 řidič a jeden cestující na předním sedadle nejvíce vzdáleném od řidiče; 

2.1.1.3 řidič, jeden cestující na předním sedadle nejvíce vzdáleném od řidiče a všechna nejzadnější 
sedadla obsazena; 

2.1.1.4 všechna sedadla obsazena; 

2.1.1.5 všechna sedadla obsazena, plus rovnoměrně rozložený náklad v prostoru pro zavazadla tak, 
aby se dosáhlo přípustného podílu naložení na zadní nápravu, nebo na přední nápravu, je-li 
zavazadlový prostor vpředu. Má-li vozidlo zavazadlový prostor vpředu i vzadu, musí se 
přídavné naložení vhodně rozložit tak, aby se dosáhlo přípustných hmotností na nápravách. 
Dosáhne-li se však přípustná celková hmotnost dříve, než přípustná hmotnost na jedné z 
náprav, musí se naložení v zavazadlovém prostoru (prostorech) omezit na takovou hodnotu, 
aby se dosáhla přípustná hmotnost; 

2.1.1.6 řidič, plus rovnoměrně rozložený náklad v prostoru pro zavazadla tak, aby se dosáhlo přípustné 
hmotnosti na příslušnou nápravu. 

 Dosáhne-li se však přípustná celková hmotnost dříve, než přípustná hmotnost na jednu z 
náprav, musí se naložení v zavazadlovém prostoru (prostorech) omezit na takovou hodnotu, 
aby se dosáhla přípustná hmotnost. 

2.1.2 Při stanovení výše uvedených nákladů je nutno přihlédnout k omezením v naložení, 
stanoveným výrobcem. 

2.2 Vozidla kategorie M2 a M3 1/  

 Úhel světla potkávacích světlometů musí být stanoven za těchto podmínek naložení: 

2.2.1 nenaložené vozidlo s jednou osobou na sedadle řidiče; 

2.2.2 vozidlo naložené takovým způsobem, že každá z náprav nese svoji maximální technicky 
přípustnou hmotnost, nebo že je dosaženo maximální celkové hmotnosti vozidla naložením 

 

1/ Definice kategorií viz Souhrnnou rezoluci o konstrukci vozidel (R.E.3, příloha7) (TRANS/SC1/WP29/78/Amend.3) 
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přední a zadní nápravy (náprav) úměrně k jejich maximálně přípustné hmotnosti, využije se ten 
případ, který je dosažen dříve. 

2.3 Vozidla kategorie N s ložnými plochami 

2.3.1 Úhel světla potkávacích světlometů musí být stanoven za těchto podmínek naložení: 

2.3.1.1 nenaložené vozidlo s jednou osobou na sedadle řidiče; 

2.3.1.2 řidič plus náklad rozložený tak, aby se dosáhlo maximální technicky přípustné hmotnosti na 
zadní nápravě či zadních nápravách, nebo maximální přípustné hmotnosti vozidla, využije se 
případu, který je dosažen dříve, aniž by se překročila hmotnost na přední nápravu, vypočtená 
jako součet hmotnosti nenaloženého vozidla, připadající na přední nápravu, plus 25% 
maximálního užitečného naložení na přední nápravě. Je-li ložná plocha v přední části vozidla, 
postupuje se s patřičnou obměnou. 

2.4 Vozidla kategorie N bez ložné plochy. 

2.4.1 Tahače návěsů: 

2.4.1.1 nenaložené vozidlo bez tíhy na spojovacím zařízení a s jednou osobou na sedadle řidiče; 

2.4.1.2 jedna osoba na sedadle řidiče: technicky přípustná tíha na spojovacím zařízení v poloze 
zařízení, odpovídajícím nejvyšší hmotnosti na zadní nápravě. 

2.4.2 Tahače přívěsů: 

2.4.2.1 nenaložené vozidlo s jednou osobou na sedadle řidiče. 

2.4.2.2 jedna osoba na sedadle řidiče a všechna ostatní sedadla v kabině obsazena. 

 

___________________________ 
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PŘÍLOHA 6  
MĚŘENÍ ZMĚN SKLONU POTKÁVACÍHO SVĚTLA  

JAKO FUNKCE NALOŽENÍ 

1. Účel 

 Tato příloha stanovuje metodu měření změn sklonu potkávacího světla automobilu vůči jeho 
základnímu sklonu, vyvolané změnami v poloze vozidla vlivem naložení: 

2. Definice 

2.1 Základní sklon 

2.1.1 Udávaný základní sklon 

 Hodnota základního sklonu potkávacího světla, udávaná výrobcem automobilu a sloužící jako 
referenční hodnota pro výpočet přípustných změn. 

2.1.2 Měřený základní sklon 

 Střední hodnota sklonu potkávacího světla nebo sklonu vozidla, měřená na vozidle zkoušené 
kategorie za podmínky 1 podle definice přílohy 5. Slouží jako referenční hodnota k hodnocení 
změn sklonu světla při změně naložení. 

2.2 Sklon potkávacího světla 

 Může být definován takto: 

 Buď jako úhel, vyjádřený v miliradiánech, mezi směrem světla k charakteristickému bodu na 
horizontální části rozhraní v rozložení světla světlometu a horizontální rovinou, 

 nebo tangentou tohoto úhlu, vyjádřenou v procentech sklonu, protože tyto úhly jsou malé (pro 
takto malé úhly je 1 % rovno 10 mrad). 

 Je-li sklon vyjadřován v procentech sklonu, může být vypočten následujícím vztahem: 

   100x
L

)h(h 21 −  

 kde: 

 h1 je výška shora zmíněného bodu nad vozovkou v mm, měřená na vertikální stěně, kolmé ke 
střední podélné rovině vozidla a umístěné v horizontální vzdálenosti L, 

 h2 je výška vztažného středu nad vozovkou v mm (který se považuje za jmenovitý zdroj pro 
charakteristický bod v h1), 

 L je vzdálenost stěny od vztažného středu v mm. 

 Záporné hodnoty označují sklon dolů (viz obr 1). 

 Kladné hodnoty označují směrování vzhůru. 
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Obr.1 

Sklon potkávacího světla vozidla kategorie M1 

Poznámky: 

1. Tento nákres představuje vozidlo kategorie M1, uvedený princip platí ale shodně pro vozidla 
ostatních kategorií. 

2. Pokud vozidlo nemá systém korektoru sklonu světlometů, je změna sklonu potkávacího světla 
shodná se změnou sklonu vlastního vozidla. 

3. Podmínky měření 

3.1 Je-li užívána vizuální kontrola vyzařovacího diagramu potkávacího světla na měřící stěně nebo 
fotometrická metoda, musí být měřeno v dostatečně prostorném temném prostředí (např. v 
temné místnosti), aby bylo možno umístit vozidlo a stěnu podle obr.1. Vztažné středy 
světlometů musejí být od stěny ve vzdálenosti nejméně 10 m. 

3.2 Základna, na které se měří, musí být rovná a co možno rovinná, aby tak mohla být 
reprodukovatelnost měření sklonu potkávacího světla zaručena s přesností ± 0.5 mrad (± 0.05 
% sklonu). 

3.3 Je-li užívána měřící stěna, musí být její značení, umístění a orientace vůči základně a vůči 
střední podélné rovině vozidla takové, aby mohla být reprodukovatelnost měření sklonu 
potkávacího světla zaručena s přesností ± 0,5 mrad (± 0,05 % sklonu). 

3.4 V průběhu měření musí být teplota okolí mezi 10 a 30°C. 

4. Příprava vozidla 

4.1 Měřit se musí na vozidle, které ujelo vzdálenost mezi 1000 km a 10 000 km, přednostně 5000 
km. 

4.2 Pneumatiky musí být nahuštěné tlakem pro plné naložení podle specifikace výrobce. Vozidlo 
musí být zcela naplněno (palivo, voda, olej) a vybaveno veškerým příslušenstvím a nářadím 
podle specifikace výrobce. Zcela naplněno palivem znamená, že palivová nádrž musí být 
doplněna nejméně na 90 % objemu. 

4.3 Vozidlo musí mít uvolněnou parkovací brzdu a převodovku v neutrálu. 
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4.4 Vozidlo musí být po dobu nejméně 8 hod. temperováno při teplotě podle výše uvedeného 
odstavce 3.4. 

4.5 Je-li užita metoda fotometrická nebo vizuální, měly by být pro usnadnění měření na zkoušené 
vozidlo montovány světlomety s dobře definovaným rozhraním potkávacího světla. Povoleny 
jsou i jiné prostředky pro získání přesnějšího odečtu (např. demontáž rozptylového skla 
světlometu).  

5. Postup zkoušky 

5.1 Všeobecně 

 V závislosti na zvolené metodě musí být změny sklonu buď potkávacího světla nebo vozidla 
měřeny samostatně pro každou stranu vozidla. Zjištěné výsledky musí být jak pro levý, tak i pro 
pravý světlomet za všech podmínek naložení podle ustanovení přílohy 5 v mezích, stanovených 
níže v odst. 5.5. Naložení musí probíhat postupně, bez nadměrných rázů na vozidlo. 

5.1.1 Pokud je namontován AFS, musí se měřit s celkem AFS v jeho neutrálním stavu. 

5.2 Stanovení měřeného základního sklonu 

 Vozidlo se připraví podle ustanovení odstavce 4 výše a naloží se podle ustanovení přílohy 5 
(prvá podmínka naložení pro příslušnou kategorii vozidla). 

 Před každým měřením se vozidlo rozkýve podle odstavce 5.4 níže. 

 Měří se třikrát. 

5.2.1 Pokud se žádný ze třech měřených výsledků neliší od aritmetické střední hodnoty výsledků o 
více než 2 mrad (0.2 % sklonu), tvoří tato střední hodnota konečný výsledek. 

5.2.2 Pokud se kterýkoliv výsledek liší od aritmetické střední hodnoty výsledků o více než 2 mrad (0.2 
% sklonu), provede se další série 10ti měření, jejichž aritmetická střední hodnota tvoří konečný 
výsledek. 

5.3 Metody měření 

 K měření změny sklonu může být užita jakákoliv metoda za předpokladu, že její odečty jsou 
přesné v toleranci ± 0.2 mrad (± 0.02 % sklonu). 

5.4 Zacházení s vozidlem při každém naložení 

 Zavěšení náprav a kterákoliv jiná část, schopná ovlivnit sklon potkávacího světla, musí být 
aktivována níže popsanou metodou. 

 Schvalovac zkušebna a výrobci však mohou společně navrhnout jiné postupy (buď 
experimentální, nebo podložené výpočtem), zvláště pokud zkouška vytváří dílčí problémy, a to 
za předpokladu, že jsou výpočty jasně platné.  

5.4.1 Vozidla kategorie M1 s konvenčním zavěšením 

 Vozidlo, stojící na měřicí ploše a v případě potřeby s koly na plovoucích podložkách (které musí 
být užity, pokud by jejich nepřítomnost vedla k takovému omezení pohybu v zavěšení, které by 
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mohlo ovlivnit výsledky měření) rozkývejte plynule nejméně po tři úplné cykly, při každém 
cyklu je nejprve předek a pak zadek vozidla stlačen dolů. 

 Posloupnost cyklů musí končit dokončením cyklu. Před měřením musí být vozidlu umožněno 
samovolné uklidnění. Místo užití plovoucích podložek může být téhož účinku dosaženo 
pohybem vozidla zpět a vpřed po nejméně jednu úplnou otáčku kola. 

5.4.2 Vozidla kategorií M2, M3 a N s konvenčním zavěšením 

5.4.2.1 Není-li možno využít postupu zacházení pro vozidla M1 podle popisu v odst. 5.4.1., může být 
užita metoda, popsaná v odstavcích 5.4.2.2 nebo 5.4.2.3. 

5.4.2.2 Vozidlo, stojící na měřící ploše s koly na zemi, rozkývejte krátkodobou změnou naložení. 

5.4.2.3 U vozidla, stojícího na měřící ploše s koly na zemi, vybuďte zavěšení náprav a všechny ostatní 
díly, které mohou ovlivnit sklon potkávacího světla, budičem vibrací. Budičem může být 
vibrující plošina, na které stojí kola. 

5.4.3 Vozidla s nekonvenčním zavěšením, u kterých musí být motor v provozu. 

 Před jakýmkoliv měřením vyčkejte, až vozidlo dosáhne při běžícím motoru své konečné polohy. 

5.5 Měření 

 Změna sklonu potkávacího světla musí být hodnocena pro jednotlivá naložení ve vztahu k 
měřenému základnímu sklonu, stanovenému podle odstavce 5.2 výše. 

 Je-li vozidlo vybaveno manuálním korektorem sklonu světlometů, musí být tento korektor 
nastaven v polohách, určených výrobcem pro dané podmínky naložení (podle přílohy 5). 

5.5.1 Pro začátek se měří jednou v každé z podmínek naložení. Požadavky byly splněny, pokud je pro 
všechna naložení změna sklonu v určených mezích (např. v rozdílu mezi stanoveným základním 
sklonem a dolní a horní mezí, stanovenou pro schválení) s bezpečností 4 mrad (0.4 % sklonu). 

5.5.2 Pokud výsledek (výsledky) kteréhokoliv z měření neleží uvnitř limitů se stanovenou bezpečností 
podle odstavce 5.5.1 nebo pokud přesahuje mezní hodnotu, musí se za naložení, 
odpovídajícího tomuto výsledku (výsledkům), měřit znovu třikrát podle odstavce 5.5.3. 

5.5.3 Pro každé shora uvedené naložení: 

5.5.3.1 tvoří aritmetická střední hodnota konečný výsledek, pokud se žádná ze tří naměřených hodnot 
neliší o více než 2 mrad (0.2 % sklonu) od střední aritmetické hodnoty těchto výsledků. 

5.5.3.2 Pokud se kterékoliv měření liší od aritmetické střední hodnoty o více než 2 mrad (0.2% sklonu), 
musí se provést další série 10ti měření, jejich aritmetická střední hodnota tvoří konečný 
výsledek. 

5.5.3.3 Je-li vozidlo vybaveno samočinným korektorem sklonu, který má vlastní hysteresní smyčku, 
musí se brát za representativní hodnoty střední výsledek vrcholu a spodku hysteresní smyčky. 

 Při všech těchto měřeních se musí postupovat podle odstavců 5.5.3.1 a 5.5.3.2. 
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5.5.4 Požadavky byly splněny, pokud je za všech podmínek naložení změna mezi měřeným základním 
sklonem, stanoveným postupem podle odst. 5.2 a sklonem, měřeným pro každé naložení 
menší, než hodnoty stanovené v odst. 5.5.1.(bez bezpečnostního omezení). 

5.5.5 Pokud je překročena pouze jedna z určené horní nebo dolní meze změny, musí být výrobci 
dovoleno zvolit odlišnou hodnotu pro stanovený základní sklon v mezích, přípustných pro 
schválení. 

_____________________- 
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PŘÍLOHA 7  
OZNAČENÍ SKLONU ROZHRANÍ POTKÁVACÍHO SVĚTLA SVĚTLOMETŮ  

 

uvedeného v odstavci 6.2.6.1.1 tohoto předpisu a sklonu rozhraní předního mlhového světlometu 
uvedeného v odstavci 6.3.6.1.2. tohoto předpisu 

 

 

 
Standardní symbol pro 

potkávací světlomet 
Hodnota stanoveného 
počátečního nastavení  

Příklad 1 

Velikost symbolu a písmen je ponechána na volbě výrobce 

 

 

 
Standardní symbol pro 

přední mlhový 
světlomet 

Hodnota stanoveného 
počátečního nastavení 

 

Příklad 2 

Velikost symbolu a písmen je ponechána na volbě výrobce 

 

–––––––––––––––––– 
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PŘÍLOHA 8  
OVLADAČE ZAŘÍZENÍ PRO KOREKCI SKLONU SVĚTLOMETŮ,  

O KTERÝCH SE HOVOŘÍ V ODST. 6.2.6.2.2. TOHOTO PŘEDPISU 

1. Specifikace 

1.1. Sklon potkávacího světla musí být ve všech případech zajišťován jedním z následujících 
způsobů: 

(a)  pohybem ovladače dolů nebo vlevo; 

(b)  otáčením ovladačem proti směru pohybu hodinových  ručiček; 

(c)  vytahováním tlačítka (tlakově-tahový ovladač). 

 Je-li k nastavování světla užito více tlačítek, musí být tlačítko, nastavující největší sklon, 
umístěno vlevo nebo pod tlačítky pro jiné polohy potkávacího světla. 

 Otočný ovladač, který je montován k ovládání po obvodu, nebo který má viditelný jen obvod, 
by měl dodržovat ovládací principy ovladačů (a) a (c). 

1.1.1. Ovladač musí být označen symboly, udávajícími zřetelně pohyby, odpovídající zvětšenému a 
zmenšenému sklonu  potkávacího světla. 

1.2. Poloha "0" odpovídá základnímu sklonu dle odstavce 6.2.6.1.1. tohoto Předpisu. 

1.3. Poloha "0", která má být dle odst. 6.2.6.2.2. tohoto Předpisu "základní polohou", nemusí být 
nezbytně na konci stupnice. 

1.4. Značky, užité na ovladači, musí být vysvětleny v příručce k obsluze. 

1.5. K označení ovladačů mohou být užity pouze následující symboly: 

 

 Mohou být užity i symboly s pěti linkami místo čtyř. 

Příklad 1: 
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Příklad 2: 

 

 

Příklad 3: 
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PŘÍLOHA 9  
KONTROLA SHODNOSTI VÝROBY 

1. ZKOUŠKY 

1.1 Umístění světlometů/ svítilen 

 Poloha světlometů/ svítilen podle definice odst. 2.7 tohoto předpisu musí být z hlediska šířky, 
výšky a délky kontrolována v souhlase se všeobecnými požadavky, stanovenými v odstavcích 
2.8 až 2.10., 2.14 a 5.4 tohoto předpisu 

 Měřené vzdálenosti musí být takové, aby byla splněna jednotlivá ustanovení, která se na 
každou svítilnu vztahují. 

1.2 Viditelnost svítilen 

1.2.1 Úhly geometrické viditelnosti musí být ověřeny podle odstavce 2.13 tohoto předpisu. 

 Měřené hodnoty úhlů musí být takové, aby byla splněna jednotlivá ustanovení, která se na 
každou svítilnu vztahují s tou výjimkou, že limity úhlů mohou mít přípustnou toleranci změny ± 
3° k hodnotám pro montáž zařízení světelné signalizace v odst.5.3. 

1.2.2 Viditelnost červeného světla dopředu a bílého světla dozadu se musí ověřit podle odstavce 
5.10. 

1.3. Dopředné seřízení potkávacích světlometů a předních mlhových světlometů třídy "F3" 

1.3.1. Základní sklon 

Výchozí nastavení sklonu rozhraní potkávacího světla a předního mlhového světlometu třídy 
"F3" musí být provedeno na hodnotu, vyznačenou na nálepce podle požadavku a vzoru v 
příloze 7. 

 Alternativně může výrobce nastavovat základní seřízení na hodnotu odlišnou od hodnoty na 
nálepce, pokud může prokázat, že tato hodnota je representativní pro schválený typ při 
zkoušení postupem, uvedeným v příloze 6 a zvláště v odstavci 4.1. 

1.3.2. Změna sklonu s naložením 

Změna sklonu potkávacího světla musí jako funkce naložení podle tohoto odstavce ležet uvnitř 
rozsahu: 

0,2% až 2,8% pro montážní výšku světlometu h < 0,8; 

0,2% až 2,8% pro montážní výšku světlometu 0,8 ≤ h ≤ 1,0 

nebo  

0,7% až 3,3% (podle seřizovacího rozsahu, zvoleného pro schválení  
                                 výrobcem); 

0,7% až 3,3% pro montážní výšku světlometu 1,0 < h ≤ 1,2 m 

1,2% až 3,8% pro montážní výšku světlometu h > 1,2 m 
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Pro přední mlhový světlomet třídy "F3" se zdrojem(zdroji) světla s celkovým skutečným 
světelným tokem přesahujícím 2000 lm, změna sklonu jako funkce podmínek naložení 
stanovených v tomto oddíle musí zůstat uvnitř rozsahu: 

0.7% až 3,3% pro montážní výšku předního mlhového světlometu h ≤ 0,8 

1,2% až 3,8% pro montážní výšku předního mlhového světlometu h > 0,8. 

Stanovená naložení musejí odpovídat údajům v příloze 5 tohoto předpisu, pro každý systém 
musejí být řádně nastavena a být následující. 
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1.3.2.1 Kategorie vozidel M 

 Odstavec 2.1.1.1. 
Odstavec 2.1.1.6 s uvážením 
Odstavce 2.1.2. 

1.3.2.2 Kategorie vozidel M2 a M3 

 Odstavec 2.2.1. 
Odstavec 2.2.2. 

1.3.2.3 Kategorie vozidel N s ložnou plochou 

 Odstavec 2.3.1.1. 
Odstavec 2.3.1.2. 

1.3.2.4 Kategorie vozidel N bez ložné plochy 

1.3.2.4.1.Tahače návěsů 

 Odstavec 2.4.1.1. 
Odstavec 2.4.1.2. 

1.3.2.4.2.Tahače přívěsů 

 Odstavec 2.4.2.1. 
Odstavec 2.4.2.2. 

1.4 Elektrické zapojení a sdělovače 

 Elektrické zapojení se zkouší zapnutím každé ze svítilen/světlometů při napájení z elektrické 
soustavy vozidla. 

 Svítilny/světlomety a sdělovače musí být funkční podle ustanovení odstavců 5.11 až 5.14 
tohoto předpisu a podle jednotlivých specifikací pro každou svítilnu/světlomet. 

1.5 Svítivosti 

1.5.1 Dálkové světlomety 

 Maximální svítivost soustavy dálkových světlometů se ověřuje postupem podle odst. 6.1.9.2 
tohoto předpisu. Zjištěná hodnota musí být taková, aby byl splněn požadavek odst. 6.1.9.1 
tohoto předpisu. 

1.6 Montáž, počet, barva, uspořádání a případně kategorie svítilen/světlometů se prověřuje 
vizuální kontrolou svítilen/světlometů a jejich značení. 

 Výše uvedené musí být takové, aby byly splněny požadavky odstavců 5.15 a 5.16 i jednotlivá 
ustanovení, vztahující se na každou svítilnu/světlomet. 

 

_______________________ 
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PŘÍLOHA 10 
PŘÍKLADY MOŽNOSTÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ 

 

–––––––––––––––– 
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PŘÍLOHA 11 
VIDITELNOST NÁPADNÉHO ZNAČENÍ DOZADU A DO BOKU OD VOZIDLA 

(VIZ ODSTAVEC 6.21.5. TOHOTO PŘEDPISU) 

Obr.1a: zezadu 
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Obr.1b: zepředu (pouze přípojná vozidla) 
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Obr. 2: z boku 
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PŘÍLOHA 12 
ZKUŠEBNÍ JÍZDA - SPECIFIKACE ZKUŠEBNÍ JÍZDY PRO AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝCH 

SVĚTLOMETŮ 

1.1. Zkušební jízda se provede při čisté atmosféře 4/ a s čistými světlomety. 

1.2. Zkušební cesta musí obsahovat zkušební úseky se silniční dopravou, rychlostí odpovídající 
příslušnému typu silnice, jak uvádí dále tabulka 1: 

 

 

Úsek 
zkoušky 

Podmínky dopravy 
Typ silnice 

Městské 
území 

vícepruhová 
silnice,např. 

dálnice 

venkovská 
silnice 

Rychlost 50 ± 10 
km/h 

100 ± 20 
km/h 

80 ± 20 
km/h 

Podíl z celkové délky zkoušky v % 10 % 20 % 70 % 

A 

Jednotlivé protijedoucí vozidlo nebo 
jednotlivé vozidlo vpředu s frekvencí 
takovou, že dálkové světlo se bude zapínat 
a vypínat. 

  

X 

 

X 

B 

Kombinovaná dopravní situace 
s protijedoucími vozidly nebo vozidly 
vpředu s frekvencí takovou, že dálkové 
světlo se bude zapínat a vypínat. 

  

X 

 

X 

C 

Aktivní a pasivní předjíždění, s frekvencí 
takovou, že dálkové světlo se bude zapínat 
a vypínat. 

 

X X 

D 
Protijedoucí jízdní kolo, jak uvádí 
odstavec 6.1.9.3.1.2. 

  
X 

E 

Kombinovaná dopravní situace 
s protijedoucími vozidly i vozidly vpředu. X 

  

1.3. Městské území musí obsahovat ulice s osvětlením a bez osvětlení. 

1.4. Venkovské silnice musí obsahovat úseky s dvěma pruhy a úseky se čtyřmi nebo více pruhy a 
musí zahrnovat křižovatky, kopce a/nebo svahy, sklony a zatáčky. 

 

4 / Dobrá viditelnost (meteorologický optický rozsah MOR > 2 000 m definovaný dle WMO, Pokyn k 
Meteorologickým přístrojům a metodám pozorování, šesté vydání, ISBN:92-63-16008-2, pp 1, 
9.1/1.9.11, Ženeva 1996).  
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1.5. Vícepruhové silnice (např. dálnice) a venkovské silnice musí obsahovat rovné úseky o délce 
větší než 600 m. Dále musí obsahovat úseky se zatáčkami vlevo a vpravo. 

1.6. Musí se brát v úvahu situace s hustým dopravním provozem. 

2. Specifikace zkušební jízdy pro adaptivní dálkové světlomety. 

2.1. Zkušební jízda se provede v čisté atmosféře 5/ a s čistým světlometem. 

2.2. Zkušební cesta musí obsahovat zkušební úseky se silniční dopravou, rychlostí odpovídající 
příslušnému typu silnice, jak uvádí dále tabulka 2: 

Tabulka 2 

 

 

Úsek 
zkoušky 

Podmínky dopravy 
Typ silnice 

Městské 
území 

vícepruhová 
silnice,např. 

dálnice 

venkovská 
silnice 

Rychlost 50 ± 10 
km/h 

100 ± 20 
km/h 

80 ± 20 
km/h 

Podíl z celkové délky zkoušky v % 10 % 20 % 70 % 

A 

Jednotlivé protijedoucí vozidlo nebo 
jednotlivé vozidlo vpředu s frekvencí 
takovou, že adaptivní dálkové světlo bude 
reagovat s předvedením procesu 
adaptace. 

  

X 

 

X 

B 

Kombinovaná dopravní situace 
s protijedoucími vozidly nebo vozidly 
vpředu s frekvencí takovou, , že adaptivní 
dálkové světlo bude reagovat s 
předvedením procesu adaptace. 

  

X 

 

X 

C 

Aktivní a pasivní předjíždění, s frekvencí 
takovou, že adaptivní dálkové světlo bude 
reagovat s předvedením procesu 
adaptace. 

 

X X 

D 
Protijedoucí jízdní kolo, jak uvádí 
odstavec 6.22.9.3.1.2. 

  
X 

 

5/ Dobrá viditelnost (meteorologický optický rozsah MOR > 2 000 m definovaný dle WMO, Pokyn k 
Meteorologickým přístrojům a metodám pozorování, šesté vydání, ISBN:92-63-16008-2, pp 1, 
9.1/1.9.11, Ženeva 1996).  
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E 

Kombinovaná dopravní situace 
s protijedoucími vozidly i vozidly vpředu. X 

  

2.3. Městské území musí obsahovat ulice s osvětlením a bez osvětlení. 

2.4. Venkovské silnice musí obsahovat úseky s dvěma pruhy a úseky se čtyřmi nebo více pruhy a 
musí zahrnovat křižovatky, kopce a/nebo svahy, sklony a zatáčky. 

2.5. Vícepruhové silnice (např. dálnice) a venkovské silnice musí obsahovat rovné úseky o délce 
větší než 600 m. Dále musí obsahovat úseky se zatáčkami vlevo a vpravo. 

2.6. Musí se brát v úvahu situace s hustým dopravním provozem. 

2.7. Pro zkušební úseky A a B v tabulce výše vedoucí těchto zkoušek musí hodnotit a zaznamenat 
přijatelnost provedení procesu adaptace vzhledem k řidičům protijedoucích vozidel a vozidel 
vpředu. Tento způsob, kdy vedoucí zkoušek musí sedět ve zkoušeném vozidle a dále musí 
sedět v protijedoucích vozidlech a vozidlech vpředu. 

______________________ 
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PŘÍLOHA 13  
PODMÍNKY AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ POTKÁVACÍCH SVĚTLOMETŮ 

 

PODMÍNKY AUTOMATICKÉHO ZAPÍNÁNÍ POTKÁVACÍCH SVĚTLOMETŮ 1/ 

osvětlení v okolí vozidla 2/ potkávací světlomety doba odezvy 

méně než 1000 luxů zapnuto ne více než 2 vteřiny 

mezi 1000 a 7000 luxů na úvaze výrobce na úvaze výrobce 

více než 7000 luxů vypnuto více než 5 vteřin, 
ale ne více než 300 vteřin 

 
1/ Splnění těchto podmínek musí být prokázáno žadatelem, simulací nebo jinými prostředky ověření, 
schválených orgánem zodpovědným za schválení typu.  
 
2/ Osvětlení se měří na vodorovném povrchu se snímačem kosinové korekce ve stejné výšce jako 
montážní poloha snímače na vozidle. Toto může být výrobcem uvedeno ve vhodné dokumentaci nebo 
jinými prostředky přijatelnými pro orgán zodpovědný za schválení typu. 

 
________________ 
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PŘÍLOHA 14 
OBLAST POZOROVÁNÍ SMĚREM K PŘIVRÁCENÉ PLOŠE  

MANÉVROVACÍ SVÍTILNY A SVÍTILNY VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ VOZIDLA 

 

Pásmo pozorování 

Tyto výkresy ukazují pásmo z jedné strany, jiná pásma jsou od předku, od zádi a od jiné strany vozidla. 

 

Hranice pásem 

 

_______________ 
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PŘÍLOHA 15  
SYSTÉM GONIOMETRU POUŽÍVANÝ PRO FOTOMETRICKÁ MĚŘENÍ JAK STANOVUJE ODSTAVEC 2.34. 

TOHOTO PŘEDPISU: 

 

 

 

_____________ 
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