Povinná výbava vozidla
1) Reflexní vesta
Reflexní vesta by se měla nacházet v kabině vozidla (obr.1, přihrádka u spolujezdce, v odkládacím prostoru
řidičových dveří) tak, aby byla hned po ruce při vystupování a aby si ji řidič mohl hned po vystoupení z vozidla
navléci.

obr.1 Umístění reflexní vesty

obr.2 Reflexní vesta

,

2) Výstražný trojúhelník
Výstražný trojúhelník se zpravidla nachází v kufru vozidla (obr.3). Umisťuje se na vozovce při pravém kraji ve
směru jízdy minimálně 50 m od vozidla pokud se nacházíme v obci nebo mimo obec (kvůli nepřehledné situaci se
může dát v obci trojúhelník o něco blíže) a minimálně 100 m pokud se nacházíme na rychlostní silnici (dálnice a
silnice pro motorová vozidla). Výstražný trojúhelník také slouží k označení nepojízdného vozidla nebo vlečeného
vozidla (umisťuje se na zadní straně). Rozložení trojúhelníku spočívá v sestavení červených reflexních plastových
prvků do tvaru trojúhelníku a roztáhnutí čtyř nožiček, které slouží k postavení a stabilitě trojúhelníku.
Složení trojúhelníku se provádí v opačném pořadí.

obr. 3 Umístění trojúhelníku v kufru

obr.4 Trojúhelník v plastovém obalu

obr.4 Rozložený trojúhelník

3) Autolékárnička
Slouží k ošetření a poskytnutí první pomoci zraněnému
před příjezdem záchranné služby

obr.5 Umístění autolékárničky v kufru

4) Rezervní kolo
x
Souprava na opravu pneumatiky
x Asistenční služba
U dalšího prvku povinné výbavy máme na výběr ze 3 možností. Buď můžeme mít:
a) Rezervní (dojezdové) kolo
Rezervní kolo musíme mít spolu
s klíčem (pro odšroubování šroubů kola)
a zvedákem (ke zvednutí vozidla)

obr.6 Rezervní kolo s klíčem a zvedákem

b) Soupravu na opravu pneumatiky
Sada na opravu pneumatiky se skládá
z lepící (těsnící) hmoty, která se vpraví
do děravé pneumatiky a z příručního
kompresoru k dofouknutí prázdné
pneumatiky.
POZOR!!! Toto provizorní opravení
nenahrazuje plnohodnotné kolo s
pneumatikou. Slouží pouze jako
dojezdové kolo k opravení v servisu.
obr. 7 Souprava na opravu pneumatiky

c) Asistenční služba
Placená služba, která poskytuje výjezd asistenčního
vozidla a tím pádem opravu defektu či samotnou
výměnu kola.

