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 > Pomocí tohoto návodu provedete rychle správné nastavení soustavy  
 zrcátek svého automobilu.

Příspěvek na téma dopravní bezpečnost

 Dopravní nehody 
  za účasti  
 nákladních 
automobilů vznikají často kvůli 
nedostatečnému výhledu (mrtvý 
úhel). Podle rozhodnutí Rady 
ministrů dopravy EU musejí  
být od 26. ledna 2007 nově  
registrovaná vozidla (pro vozidla 
registrovaná od roku 2000 platí 
povinnost pořídit novou výbavu 
do 1. dubna 2009) vybavena  
novými zrcátky, která mají zlepšit 
výhled řidičů těchto automobilů.

Jen pokud budou umět řidiči tyto 
technické vymoženosti správně 
nastavit a používat, je zaručeno, 
že tato nová nařízení přinesou ve 
svém konečném důsledku větší 
bezpečnost dopravy.

Společnosti MAN, Mercedes a 
DEKRA proto vyvinuly inovativní 
metodu, která umožňuje řidičům 
optimálně nastavit zrcátka v co 
nejkratším čase. Touto metodou 
napomáhá opět společnost  
DEKRA převést do praxe cíl 
Charty EU, jímž je snížení počtu 
obětí a těžce zraněných osob při 
dopravních nehodách.

Na základě dlouholetých 
zkušeností v oblasti předpisů, 
výzkumu dopravních nehod a 
výcviku a dalšího vzdělávání 
řidičů nákladních automobilů 
mohly společnosti MAN, 
Mercedes a DEKRA přistoupit k 
vypracování a vylepšení tohoto 
návodu pro správné nastavení 
soustavy zrcátek.

Za větší bezpečnost kolem nákladních automobilů
Evropská charta bezpečnosti silničního provozu

Tuto akci podporují:

Návod k nastavení zrcátek pro nákladní automobily se
starou i novou soustavou zrcátek

Cílem je dosáhnout toho, aby měl řidič nákladního automobilu s volantem 
na levé straně výrazně lepší celkový výhled z kabiny svého vozu.
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Příspěvek na téma dopravní bezpečnost

Pravé hlavní vnější zrcátko

Pravé širokoúhlé zrcátko 

 > Kvůli navedení vozidla do  
 správné polohy najeďte jeho  
 pravým bokem přesně vedle  
 této pomocné čáry.

 > Vozidlo zastavte ve chvíli, kdy  
 se bude Vaše hlava nacházet  
 přesně nad pomocnou čarou  
 pro navedení vozidla do  
 správné polohy..

 > Rampové zrcátko nastavte tak, aby bylo v zrcátku vidět celé  
 orientační značení pro nastavení rampového zrcátka (pravoúhlé).

Žluté značky platí pro vozidla se starým typem soustavy zrcátek.

Navedení vozidla do správné polohy

Zrcátko pro výhled v nejbližším pásmu/rozjezdové čelní 
zrcátko (rampové zrcátko)

Zde je návod k nastavení zrcátek. 
Pozici orientačního značení v zrcátku můžete libovolně měnit. V zrcátku by 
mělo být vidět příslušné značení. Aby bylo zachyceno celé zorné pole, 
musí být z nákladního automobilu vidět pokud možno co nejméně.
Tento náš systém není vhodný pro rozjezdová čelní zrcátka ani pro 
čelní zrcátka u vozidel s volantem na pravé straně automobilu.

 > Pravé širokoúhlé zrcátko nastavte tak, aby byla na jeho spodní  
 hraně stále ještě vidět orientační čára.

Žluté značky platí pro vozidla se starým typem soustavy zrcátek.

 > Pravé hlavní vnější zrcátko nastavte tak, aby byla na jeho spodní  
 hraně stále ještě vidět orientační čára.
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Příspěvek na téma dopravní bezpečnost

 > Čelní zrcátko nastavíte tak,  
 že najedete těsně až před  
 příslušný vyznačený prostor.  
 Předek vozidla musí být přesně  
 před první čárou orientačního  
 značení.

Čelní zrcátko

 > Při nastavení zrcátek na levé straně postupujte obdobně jako  
 u zrcátek na pravé straně.

Zrcátka na levé straně

V předním zrcátku musí být vidět kompletně celý vyznačený  
prostor.


