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ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁROD

 

Hospodá řská a sociální 
rada 

  

EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE

VÝBOR PRO VNITROZEMSKOU DOPRAVU

Světové fórum harmonizace předpis

162. zasedání 
Ženeva, 11. – 14. března 2014 
Bod 4.9.11 předběžného programu
Dohoda 1958 – posouzení návrhu zm
současných p ředpis ů, podaných pracovními skupinami p

Návrh 

(Montáž osv ětlení a za
Předává pracovní skupina pro 

Níže uvedený text byl přijat Pracovní skupinou
na jejím sedmdesátém zasedání 
dokumentu ECE/TRANS/WP.29/
k projednání Světovému fóru harmonizace p
AC.1.  

.

                                                
*) Podle programu prací Výboru pro vnitrozemskou dopravu pro období 2012

odst. 91 a ECE/TRANS/2012/12, programovaná 
harmonizovat a novelizovat předpisy s
ve shodě s tímto mandátem. 

Czech  ECE/TRANS/WP.29/201
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VÝBOR PRO VNITROZEMSKOU DOPRAVU 

tové fórum harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) 

 
žného programu 

posouzení návrhu zm ěn  
, podaných pracovními skupinami p ři WP.29 

 

ávrh dopl ňku 8 série zm ěn 01 
předpisu č.74 

ětlení a za řízení světelné signalizace (mopedy)
edává pracovní skupina pro osvětlení a pro sv ětelnou signalizaci

 

Pracovní skupinou pro osvětlení a pro světelnou signalizaci
zasedání (ECE/TRANS/WP.29/GRE/70, odst. 1

ECE/TRANS/WP.29/GRE/2013/56, uvedeného v příloze II zápisu
tovému fóru harmonizace předpisů pro vozidla (WP.29) 

_____________________ 

 

Podle programu prací Výboru pro vnitrozemskou dopravu pro období 2012-2016 (ECE/TRANS/224 
odst. 91 a ECE/TRANS/2012/12, programovaná činnost 02.4) Světové fórum vypracuje, bude 

ředpisy s cílem zlepšit vlastnosti vozidel. Tento dokument se p
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Vložte nový odstavec 2.5.14, který zni: 

„2.2.14 „Výstražný signál“ je tvořen současnou funkcí všech směrových svítilen 
vozidla, aby signalizoval, že vozidlo dočasně vytváří pro ostatní uživatele 
silnice nebezpečí.  

Odstavec 5.13, změňte znění:  

„5.13. Barvy světel 3/ 

Barvy světel, vyzařovaných zařízeními, uvedenými v tomto předpisu, musí být: 

 dálkový světlomet::    bílá 
 potkávací světlomet:    bílá 
 přední odrazka, jiná než trojúhelníková: bílá 
 boční odrazka, jiná než trojúhelníková: oranžová vpředu 
       oranžová nebo červená vzadu 
 odrazka na šlapkách:    oranžová 
 zadní odrazka, jiná než trojúhelníková: červená 
 směrová svítilna:    oranžová 
 brzdová svítilna:    červená 
 zadní obrysová svítilna:   červená 
 zařízení pro osvětlení zadní reg. tabulky: bílá 
 výstražný signál    oranžová“ 

Vložte nový odstavec 5.15.5, který zní: 

„5.15.5 Varovný signál vozidla (odstavec 6.12)“ 

Vložte nové odstavce 6.12 až 6.12.4, které zní: 

„6.12 Varovný signál vozidla 

6.12.1 Signál je dáván současnou funkcí směrových svítilen podle požadavků výše uvedeného 
odstavce 6.8. 

6.12.2 Elektrické připojení 

 Signál se zapojuje zvláštním ovládačem, který umožní současné napájení všech 
směrových svítilen. 

6.12.3 Kontrolka „Obvod uzavřen“ 

 Povinně červená blikající kontrolka, nebo v případě samostatných kontrolek současné 
rozsvěcení kontrolek, předepsaných v odstavci 6.8.11. 

6.12.4 Jiné požadavky 

 Blikání světla 90±30 krát za minutu. 

 Sepnutí spínače signálních svítilen musí být následováno nejdéle za 1 sekundu 
rozsvícením a zhasnout nejdéle za 1½ sekundy po prvém vypnutí signálu.“ 

 

______________________ 

                                                
3/ Měření barevných souřadnic světla vyzařovaného svítilnou/světlometem není součástí tohoto předpisu. 


