
UMÍSTĚNÍ ODRAZEK NA VOZIDLECH: 

 Přední odrazka jiná než trojúhelníková: - BÍLÁ 

Použití:  

- povinné na přípojných vozidlech 

- povinné na motorových vozidlech, která mají všechny přední světlomety se zakrývatelnými odrážeči (světlomety) 

- nepovinné na ostatních motorových vozidlech 

Počet:  DVĚ – musí vyhovovat požadavkům třídy IA nebo IB 

Umístění: 

- na výšku: - nejméně 250mm nad vozovkou 

                    - nejvýše 900mm nad vozovkou (max. 1500mm, nedovoluje-li to tvar karoserie dodržet výsku 900mm) 

 
 

 

 

 



 Zadní odrazka jiná než trojúhelníková: - ČERVENÁ 

Použití: 

- povinné na motorových vozidlech 

- nepovinné na přípojných vozidlech za předpokladu, že jsou ve skupině s jiným zařízením pro zadní světelnou signalizaci 

Počet:  DVĚ – musí vyhovovat požadavkům třídy IA nebo IB 

Umístění: 

- na šířku: - bod činné plochy odrazky, který je nejvzdálenější od střední podélné roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400mm od 

nejvzdálenějšího okraje vozidla 

                   - vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os nesmí být menší než 600mm. Tato vzdálenost může být 

zmenšena na 400mm, je-li celková šířka vozidla menší než 1300mm. 

- na výšku: - nejméně 250mm nad vozovkou 

                    - nejvýše 900mm nad vozovkou (maximálně 1500mm, nedovoluje-li tvar karosérie dodržet výšku 900mm) 

 

           
 

 



 Zadní odrazka trojúhelníková (přípojná vozidla): - ČERVENÝ 

Použití: 

- povinné na přípojných vozidlech 

- zakázané na motorových vozidlech 

Počet:             DVĚ – musí vyhovovat požadavkům třídy IIIA nebo IIIB 

Umístění: 

- na šířku: - bod činné plochy odrazky, který je nejvíce vzdálen od střední podélné roviny vozidla, nesmí být vzdálen více než 400mm od 

nejvzdálenějšího vnějšího okraje vozidla 

                  - vzdálenost mezi vnitřními okraji obou přivrácených ploch ve směru vztažných os nesmí být menší než 600mm. Tato vzdálenost může být 

zmenšena na 400mm, je-li celková šířka vozidla menší než 1300mm 

- na výšku: - nejméně 250mm nad vozovkou 

                    - nejvýše 900mm nad vozovkou (maximálně 1500mm, nedovoluje-li tvar karoserie dodržet výšku 900mm) 

 

 

                  
 

 

 



 

 Boční odrazka jiná než trojúhelníková: ORANŽOVÁ (nejzadnější odrazka však může být ČERVENÁ, je-li ve skupině nebo 

má-li část plochy výstupu světla společnou se zadní obrysovou svítilnou, zadní doplňkovou obrysovou svítilnou, zadní mlhovou svítilnou, brzdovou 

svítilnou nebo s nejzadnější boční obrysovou svítilnou) 

Použití:  

- povinné na všech motorových vozidlech o délce přesahující 6m 

- povinné na všech přípojných vozidlech 

- nepovinné na motorových vozidlech o délce nepřesahující 6m 

Počet: takový, aby byly splněny požadavky na podélné umístění – musí vyhovovat požadavkům třídy IA nebo IB 

Umístění: 

- na výšku: - nejméně 350mm nad vozovkou 

                    - nejvýše 900mm nad vozovkou (maximálně 1500mm nedovoluje-li tvar karoserie dodržet výšku 900mm) 

- na délku:           nejméně jedna boční odrazka musí být umístěna ve střední třetině vozidla  

                              nejpřednější boční odrazka nesmí být od předku vozidla dále než 3m; u přípojných vozidel se při měření délky bere v úvahu i délka 

tažné oje 

                              vzdálenost mezi dvěma sousedícími bočními odrazkami nesmí přesahovat 3m, pokud konstrukce vozidla neumožňuje vyhovět 

tomuto požadavku, může být tato vzdálenost zvětšena na 4m 

                               vzdálenost mezi nejzadnější boční odrazkou a zádí vozidla nesmí překročit 1m. 

            


