
Vysvětlení zákona o zavazadlech. 

 

Vážení,   

               dle silničního zákona platí, že na šroubováním upevněné zavazadlové systémy se hledí, jako 
na zavazadla a tak nepodléhají schvalování a tím ani záznamu do Technického průkazu. Jednoduše 
řečeno, je z tohoto pohledu jedno, jestli zavazadlo připevníte na svoje vozidlo třeba provazy, 
popruhy, či šrouby. To samé platí na ochranné rámy. 

Druhá pravda je, že připevňované, či připevňovací předměty, nesmějí mít ostré hrany, nesmějí být 
nestabilní a nesmějí přesahovat vozidlo o dané míry. (Údaje viz níže).  

Citace ze silničního zákona CZ:   

                                                ODDÍL 4 • Přeprava nákladu 
(1) Předměty umístěné ve vozidle musí být umístěny tak, aby neomezovaly a neohrožovaly řidiče nebo 
osoby přepravované ve vozidle a nebránily výhledu z místa řidiče. 
(2) Při přepravě nákladu nesmí být překročena maximální přípustná hmotnost vozidla a maximální 
přípustná hmotnost na nápravu vozidla. Náklad musí být na vozidle umístěn a upevněn tak, aby byla 
zajištěna stabilita a ovladatelnost vozidla a aby neohrožoval bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích, neznečišťoval nebo nepoškozoval pozemní komunikaci, nezpůsoboval nadměrný hluk, 
neznečišťoval ovzduší a nezakrýval stanovené osvětlení, odrazky a registrační značku, rozpoznávací 
značku státu a vyznačení nejvyšší povolené rychlosti; to platí i pro zařízení sloužící k upevnění a ochraně 
nákladu, jako jsou například plachta, řetězy nebo lana. Předměty, které lze snadno přehlédnout, jako jsou 
například jednotlivé tyče nebo roury, nesmějí po straně vyčnívat. 
(3) Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu více než o 1 m nebo přečnívá-li náklad z boku u 
motorového vozidla nebo jízdní soupravy vnější okraj obrysových světel více než o 400 mm a u 
nemotorového vozidla jeho okraj více než o 400 mm, musí být přečnívající konec nákladu označen 
červeným praporkem o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím 
bílým světlem a bílou odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. Odrazky nesmějí být 
trojúhelníkového tvaru a smějí být umístěny nejvýše 1,5 m nad rovinou vozovky. 

 

http://www.zakruta.cz/silnicni-zakon/63/preprava-nakladu/

