
Budoucnost je v oblečení, které svítí samo. 

 

Perfektní výstražný oděv, ve kterém budete vidět za každých okolností, se skládá se dvou částí: 

Retro-reflexní pásky z miliard kuliček, které reagují na zdroj světla (například reflektory auta) a odrážejí jej zpět. 

Látka výstražné barvy (žlutá, červená, oranžová), která vzbudí pozornost i bez zdroje světla. 

Takovéto Hi-Vis oděvy zvyšují viditelnost člověka v noci až desetinásobně. Důležité však je, aby reflexní pásky a 
paspule byly na oděvu ze všech stran. 

Nejen v noci ale pomáhá Hi-Vis oblečení. K nižší nehodovosti oblečení přispívá i tam, kde se zaměstnanci 
pohybují mezi dopravními prostředky v mlze, dešti nebo sněžení. Počet pracovních úrazu potom klesá nejen na 
dopravních komunikacích, ale i v lese, v blízkosti vlakové dopravy nebo na letištích. 

Všechno podle norem 

V první řadě musí veškeré materiály i jejich rozmístění na oblečení splňovat normu EN ISO 20471 z roku 2013, 
která nahradila starší EN 471. Starší norma platí už jen pro oblečení vyrobené v době její platnosti. 

Norma EN ISO 20471 rozděluje Hi-Vis oblečení do 3 tříd podle minimální plochy reflexních materiálů: 

Materiál/Třída Třída 1 Třída 2 Třída 3 

Podkladový 
materiál 

0,14m2 0,5m2 0,8m2 

Retroreflexní 
materiál 

0,1m2 

(5cm široké pruhy o min. 2m 
délce pásky) 
nebo 
(7cm široké pruhy o min. 
1,4m délce pásky) 

0,13m2 

(5cm široké pruhy o min. 
2,6m délce pásky) 
nebo 
(7cm široké pruhy o min. 
1,9m délce pásky) 

0,2m2 

(5cm široké pruhy o min. 4m 
délce pásky) 
nebo 
(7cm široké pruhy o min. 
2,9m délce pásky) 

Kombinovaný 
materiál 

0,2m2     

Hi-Vis + design + funkčnost = Knoxfield 



V nové kolekci Knoxfield najdete Hi-Vis oblečení, které vyhovuje i nejpřísnější třetí kategorii. Například 
bavlněná mikina s kapucí KNOXFIELD HI-VIS - má stylový střih, je vyvedena ve více barvách s dvěma našitými 
reflexními pruhy po obvodu těla a rukávů. 

 

Dalším trendem ve světě Hi-Vis oblečení jsou tzv. fluorescentní materiály. Oblečení se na slunci nebo z umělého 
osvětlení nasvítí a desítky minut pak fluoreskuje, i když světlo přestane svítit. Tato technologie poslouží 
například při výpadku elektřiny. 

Fluoreskujícího efektu využívají například nové brýle RUSH+ GLOW od Bollé. Po jejich nasvícení jste v noci 
doslova nepřehlédnutelní. Nemluvě o jejich extrémní odolnosti proti zlomení, poškrábání, prachu i kouři. 

Zdroj: CERVA GROUP a.s., 
Redakčně upraveno, zkráceno. 

  

 

https://www.pracovni-pomucky.info/pracovni-pomucky/e-search?q=knoxfield&search_submit=&qm=2
https://www.pracovni-pomucky.info/ochrana-zraku-ochranne-bryle#min_price_filter=0&max_price_filter=0&show_centerpage_params_filter=1&selected_centerpage_param_filter=0&filter_values%5B1773221%5D%5B1305950270%5D=1

