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1.  ROZSAH 

1.1. Pro účel článku 1 Dohody o přijetí jednotných podmínek pro periodickou technickou 
prohlídku kolových vozidel a o vzájemném uznávání takových prohlídek jsou 
předmětem prohlídky položky ve vztahu k požadavkům bezpečnosti silničního provozu 
a požadavkům životního prostředí. 

1.2. Kolová vozidla, užívaná v mezinárodní dopravě, musejí splňovat níže uvedené 
požadavky. 

1.3. Smluvní strany mohou rozhodnout o tom, že požadavky uvedené výše v odstavci 1.2. 
se vztahují i na vozidla, užívaná při vnitrostátní dopravě. 

2.  DEFINICE 

Pro účely těchto pravidel  

2.1. „Dohoda“ znamená Dohodu o přijetí jednotných podmínek pro periodickou technickou 
prohlídku kolových vozidel a o vzájemném uznávání takových prohlídek; 

2.2. „Mezinárodní osvědčení o technické prohlídce“ znamená osvědčení o první registraci 
po výrobě a o periodických technických prohlídkách kolových vozidel dle ustanovení 
článku 1 a dodatku 2 této Dohody, 

2.3. „Periodická technická prohlídka“ znamená jednotný periodický postup, na jehož 
základě pověřená stanice technické kontroly, zodpovídající za kontrolní zkoušky ověří, 
že přistavené kolové vozidlo odpovídá nejméně požadavkům těchto pravidel; 

2.4. „Kolová vozidla“ znamenají vozidla kategorií M2, M3, N2 a N3 dle ustanovení Souborné 
rezoluce R.E. 3 (TRANS/SC1/WP.29/78/Rev.1/Amend.2), užívaná v mezinárodní 
dopravě a jejichž maximální přípustná hmotnost přesahuje 3500 kg; 

2.5. „Prohlídka“ znamená ověření, zda jsou dodrženy požadavky, stanovené v příloze 
tohoto pravidla, ověřuje se zkouškami a kontrolou za užití techniky a vybavení, které je 
běžně dostupné a bez demontáže nebo odstranění jakékoliv části vozidla; 

2.6. „Ženevská Dohoda z 1958“  znamená Dohodu 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 homologací, udělených na 
základě těchto pravidel, která nabyla účinnosti v Ženevě dne 20. března 1958 a která 
byla změněna dne 16. října 1995; 

2.7. „Předpisy EHK„ znamenají předpisy, přiložené k Ženevské Dohodě z r.1958. 



© Translation TÜV SÜD Auto CZ  ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 

  

 

Pravidlo1-r1c1.pdf 2008-02-01 4/9 

3.  PERIODICITA TECHNICKÝCH PROHLÍDEK 

 

Kategorie vozidla Intervaly prohlídek 

Automobily pro dopravu osob:  

M2 nad 3500 kg a M3 

 

Jeden rok po první registraci a potom 
každoročně u vozidel registrovaných ve 
státech, ve kterých se aplikují pro schválení 
typu veškeré odpovídající EHK/OSN 
předpisy nebo ES/EU směrnice. U států, 
které tak neaplikují, je prohlídka požadována 
pro první registraci 

Nákladní automobily 

N2 a N3 

 

4.  TECHNICKÁ PROHLÍDKA 

Vozidla, na která se vztahují tato opatření, absolvují technickou prohlídku dle níže 
uvedené přílohy 

Po prohlídce se vyhovění nejméně ustanovením této přílohy potvrdí Mezinárodním 
osvědčením o technické prohlídce. 

5.  POŽADAVKY NA PROHLÍDKU 

Prohlídka zahrnuje: 

5.1. identifikaci vozidla 

5.2. emise výfukových plynů 

5.3. emisi hluku 

5.4. další požadavky ve vztahu k bezpečnosti a životnímu prostředí, uvedené v odst. 5 níže 
uvedené přílohy. 

6.  NÁZVY A ADRESY 

Smluvní strany Dohody, které aplikují toto pravidlo, oznámí sekretariátu Organizace 
spojených národů základní informace o orgánech státní správy, odpovědných za 
dohled nad kontrolními zkouškami. 
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PŘÍLOHA  
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PROHLÍDKU 

1.  ROZSAH 

Kontrolují se alespoň níže uvedené položky 

2.  IDENTIFIKACE VOZIDLA 

Body, které se kontrolují nebo zkouší 

Registrační tabulka 

Číslo podvozku 

3.  NEDOSTATKY, KTERÉ OHROŽUJÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1. VÝFUKOVÉ EMISE 

3.1.1.  Vozidla se zážehovými motory 

3.1.1.1 Vozidla se zážehovými motory poháněná benzínem, výfukový systém 

3.1.1.1.1 Pokud nejsou emise výfuku řízeny moderním systémem řízení emisí, jako je třícestný 
katalyzátor řízený lambda sondou:  

3.1.1.1.1.1 optická prohlídka výfukového systému z hlediska kontroly jeho úplnosti, 
uspokojivého stavu a zda na něm nejsou netěsnosti; 

3.1.1.1.1.2 optická prohlídka jakéhokoliv zařízení pro řízení emisí z hlediska kontroly jeho 
úplnosti, uspokojivého stavu a zda na něm nejsou netěsnosti; 

3.1.1.1.2 Pokud jsou emise výfuku řízeny moderním systémem řízení emisí, jako je třícestný 
katalyzátor řízený lambda sondou:  

3.1.1.1.2.1 optická prohlídka výfukového systému z hlediska kontroly jeho úplnosti, 
uspokojivého stavu a zda na něm nejsou netěsnosti; 

3.1.1.1.2.2 optická prohlídka jakéhokoliv zařízení pro řízení emisí montovaných výrobcem 
z hlediska kontroly jeho úplnosti, uspokojivého stavu a zda na něm nejsou netěsnosti; 

3.1.1.2 Vozidla se zážehovými motory poháněná benzínem bez moderního řízení, obsah CO 

Pokud nejsou emise výfuku řízeny moderním systémem řízení emisí, jako je třícestný 
katalyzátor řízený lambda sondou: 

Po odpovídající době tepelného ustálení motoru (s uvážením doporučení výrobce) se 
měří obsah oxidu uhelnatého (CO) ve výfukových plynech za volnoběhu motoru (bez 
zatížení). 

Maximální přípustný obsah CO ve výfukových plynech je obsah, stanovený výrobcem 
vozidla. Pokud taková informace není dostupná, nebo v případě, kdy se příslušné 
orgány smluvních stran rozhodnou neužívat takovou hodnotu jako referenční, nesmí 
obsah CO překročit dále uvedené hodnoty: 

a) u vozidel prvně registrovaných nebo prvně uvedených do provozu před 1. říjnem 
1986 – 4,5 % objemových; 

b) u vozidel prvně registrovaných nebo prvně uvedených do provozu po 1. říjnu 
1986 – 3,5 % objemových; 
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3.1.1.3 Vozidla se zážehovými motory poháněná benzínem s moderním řízením, obsah CO 

Pokud jsou emise výfuku řízeny moderním systémem řízení emisí, jako je třícestný 
katalyzátor řízený lambda sondou: 

3.1.1.3.1 Určení účinnosti systému řízení emisí vozidla měřením hodnoty lambda a obsahu CO 
výfukových plynů podle odstavce 4 nebo postupem navrženým výrobcem a 
schváleným v době homologace typu. Pro každou zkoušku je motor tepelně ustálen 
podle doporučení výrobce vozidla. 

3.1.1.3.2 Emise výfukového potrubí – mezní hodnoty 

Maximální přípustný obsah CO ve výfukových plynech je obsah, stanovený výrobcem 
vozidla. Pokud taková informace není dostupná, nesmí obsah CO překročit dále 
uvedené hodnoty: 

a) Měření při volnoběhu motoru: 
Nejvýše přípustný obsah CO ve výfukových plynech nesmí překročit 0,5 % 
objemových a pro vozidla. která odpovídají mezním hodnotám uvedeným v řádce 
A nebo v řádce B tabulky v odstavci 5.3.1.4 předpisu č. 83, revize 2 nebo novější 
změny, nesmí nejvýše přípustný obsah CO ve výfukových plynech překročit 0,3 
% objemových. V případě, kdy identifikace k předpisu č.83, revize 2, není možná, 
pak se výše uvedené vztahuje na vozidla registrovaná nebo prvně uvedená do 
provozu po 1. červenci 2002. 

b) Měření při zvýšeném volnoběhu (nezatíženém), otáčky motoru nejméně 
2000 1/min: 
Obsah CO: maximálně 0,3 % objemových a pro vozidla. která odpovídají mezním 
hodnotám uvedeným v řádce A nebo v řádce B tabulky v odstavci 5.3.1.4 
předpisu č. 83, revize 2 nebo novější změny, nesmí nejvýše přípustný obsah CO 
ve výfukových plynech překročit 0,2 % objemových. V případě, kdy identifikace 
k předpisu č.83, revize 2, není možná, pak se výše uvedené vztahuje na vozidla 
registrovaná nebo prvně uvedená do provozu po 1. červenci 2002. 
Lambda: 1 ± 0,03 nebo podle údaje výrobce. 

c) U vozidel s palubním diagnostickým systémem (OBD) podle předpisu č. 83, 
revize 2 nebo novější změny, mohou smluvní strany jako alternativu ke zkoušce 
podle výše uvedeného pododstavce i) ♣/ zajistit správnou funkci systému emisí 
odpovídajícím odečtem na zařízení OBD a současně kontrolou správné funkce 
systému OBD. 

3.1.2 Vozidla se vznětovými motory 

3.1.2.1 Vozidla se vznětovými motory, výfukový systém 

Optická prohlídka jakéhokoliv zařízení pro řízení emisí montovaných výrobcem 
z hlediska kontroly jeho úplnosti, uspokojivého stavu a zda na něm nejsou netěsnosti; 

3.1.2.2 Vozidla se vznětovými motory, kouř 

3.1.2.2.1 Změří se opacita v průběhu volné akcelerace (bez zatížení od volnoběhu do otáček 
omezení) při zařazeném neutrálu a sepnuté spojce. 

                                                 
♣/ Poznámka překladatele: v tomto dokumentu se výše žádný pododstavec i) nenachází. Jedná se 

zřejmě o odvolávku k předpisu č. 83? 



© Translation TÜV SÜD Auto CZ  ECE/RCTE/CONF/4/Add.1/Rev.1 

 Příloha 

 

Pravidlo1-r1c1.pdf 2008-02-01 7/9 

3.1.2.2.2 Tepelné ustálení: 

3.1.2.2.2.1 Vozidla mohou být zkoušena bez předchozího tepelného ustálení i když 
z bezpečnostního hlediska by měla být zkouška provedena po zahřátí motoru a po 
kontrole jeho uspokojivých mechanických podmínek. 

3.1.2.2.2.2 S výjimkou ustanovení v odstavci 3.1.2.2.4.5 nesmí být žádné vozidlo označeno jako 
nevyhovující, aniž bylo tepelně ustáleno podle dále uvedených požadavků: 

a) Motor musí být plně prohřát, např. teplota oleje měřená sondou v trubce měrky 
hladiny oleje musí být nejméně 80oC nebo na obvyklé pracovní teplotě, pokud je 
tato nižší, nebo teplota bloku motoru měřená hladinou infračerveného vyzařování 
musí být nejméně těmto hodnotám ekvivalentní. Pokud je takové měření 
z důvodu konfigurace motoru neproveditelné, lze stanovit obvyklou pracovní 
teplotu jinými prostředky, např. sepnutím pohonu chladícího ventilátoru motoru. 

b) Výfukový systém musí být pročištěn nejméně třemi cykly volné akcelerace nebo 
odpovídajícím postupem. 

3.1.2.2.3 Postup zkoušky 

3.1.2.2.3.1 Motor a jakékoliv montované turbodmychadlo musí být před zahájením každého 
cyklu volné akcelerace ve volnoběžném stavu. U vznětových motorů pro těžký provoz 
to znamená čekací dobu nejméně 10 sekund po uvolnění akcelerátoru. 

3.1.2.2.3.2 Při zahájení každého cyklu volné akcelerace musí být pedál akcelerátoru stisknut 
rychle a spojitě (v době menší než jedna sekunda) ale nenásilně tak, aby bylo 
dosaženo maximální dodávky paliva ze vstřikovacího čerpadla.  

3.1.2.2.3.3 Při každém cyklu volné akcelerace musí motor před uvolněním akcelerátoru 
dosáhnout otáček omezení, nebo u vozidel s automatickou převodovkou otáček 
stanovených výrobcem, nebo pokud takové údaje nejsou k disposici, pak dvou třetin 
otáček omezení. Toho lze dosáhnout např. monitorováním otáček motoru nebo 
poskytnutím dostatečného času mezi počátečním stisknutím a uvolněním akcelerátoru, 
který by u v případě vozidel kategorií M2, M3, N2 a N3 měl být nejméně dvě sekundy. 

3.1.2.2.4 Mezní hodnoty 

3.1.2.2.4.1 Hladina koncentrace nesmí překročit hladinu, uvedenou na štítku namontovaném 
podle ustanovení v předpisu č. 24, revize 2. 

3.1.2.2.4.2 Pokud tato informace není dostupná nebo pokud příslušný orgán smluvní strany 
rozhodne neužívat tento údaj jako referenční, nesmí hladina koncentrace překročit 
hladinu udanou výrobcem nebo dále uvedené mezní hodnoty koeficientu absorpce: 

Maximální koeficient absorpce pro“ 

a) vznětové motory s přirozeným sáním = 2,5 m-1 

b) turbopřeplňované vznětové motory = 3,0 m-1  

c) mezní hodnota 1,5 m-1 se užije u dále uvedených vozidel, která odpovídají 
mezním hodnotám, stanoveným v: 

i) řádce B tabulky v odstavci 5.3.1.4 předpisu č. 83, revize 2 – (lehká vozidla 
se  vznětovými motory – Euro 4) 
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ii) řádce B1 tabulky v odstavci 5.2.1 předpisu č. 49, revize 3, změna 1 – 
(těžká vozidla se vznětovými motory – Euro 4) 

iii) řádce B2 tabulky v odstavci 5.2.1 předpisu č. 49, revize 3, změna 1 – 
(těžká vozidla se vznětovými motory – Euro 5) 

ii) řádce C tabulky v odstavci 5.2.1 předpisu č. 49, revize 3, změna 1 – (těžká 
vozidla – EEV) 

nebo mezním hodnotám v nejnovějších změnách předpisu č. 83 nebo mezním 
hodnotám v nejnovějších změnách předpisu č. 49. 

Pokud není možná identifikace k odstavci 5.3.1.4 předpisu č. 83, revize 2, nebo 
k odstavci 5.2.1 předpisu č. 49, revize 3, změna 1, pak se výše uvedené uplatní u 
vozidel, registrovaných nebo prvně uvedených do provozu po 1. červenci 2008. 

3.1.2.2.4.3 Vozidla, registrovaná nebo prvně uvedená do provozu před 1. červencem 2008 jsou 
z těchto požadavků vyjmuta. 

3.1.2.2.4.4 Vozidla mohou být označena jako nevyhovující pouze v případě, že aritmetická 
střední hodnota nejméně tří posledních cyklů volné akcelerace překračuje mezní 
hodnotu. To lze vyčíslit při ignorování jakýchkoliv výsledků měření, které se výrazně 
odlišují od střední hodnoty měření, nebo jako výsledek jakéhokoliv jiného statistického 
postupu, který bere v úvahu rozptyl měření. Smluvní strany mohou omezit maximální 
počet zkušebních cyklů. 

3.1.2.2.4.5 Aby se předešlo nepotřebnému zkoušení, mohou smluvní strany jako výjimku 
z odstavce 3.1.2.2.4.4 označit jako nevyhovující vozidla, u kterých byly naměřeny 
hodnoty výrazně překračující mezní hodnoty po méně než třech cyklech volné 
akcelerace nebo po čistících cyklech (nebo podobných), stanovených v pododstavci 
3.1.2.2.2.2.b). Aby se předešlo nepotřebnému zkoušení, mohou smluvní strany jako 
výjimku z odstavce 3.1.2.2.4.4 obdobně označit jako vyhovující vozidla, u kterých byly 
naměřeny hodnoty výrazně nižší než jsou mezní hodnoty po méně než třech cyklech 
volné akcelerace nebo po čistících cyklech (nebo podobných), stanovených 
v pododstavci 3.1.2.2.2.2.b). 

3.2 ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ 

Emise vozidel musí být zkoušeny užitím zařízení, konstruovaného k přesnému 
stanovení, zda jsou dodrženy předepsané hodnoty nebo hodnoty stanovené výrobcem. 
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4.  EMISE HLUKU  

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 

Systém tlumení hluku -  chybí (částečně nebo zcela) nebo je vážně 
poškozen 

 

5.  Další požadavky ve vztahu k bezpečnosti a k životnímu prostředí 

POLOŽKY HLAVNÍ DŮVODY ZAMÍTNUTÍ 

Systém hydraulických brzd - netěsný 
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