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Ekologická známka je povinná v zelených zónách v 
Německu i pro cizince! 
Objednejte si vaši známku před vaší návštěvou Německa! 
 

V rámci ochrany a zlepšování životního prostředí mohou německá města 
od 1. března vytvářet takzvané "ekologické zóny", do nichž smí vjíždět 
pouze vozidla vybavená příslušnou ekologickou známkou. První ekologické 
zóny vstoupí v platnost 1. ledna 2008 v městech Berlín, Kolín a Hannover. 

Zóny, kam je vjezd vozidlům bez příslušné známky pod hrozbou pokuty 
zakázán, musí být označeny dopravní značkou “Umwelt ZONE” (kód 
270.1). Povinná doplňková značka s vyobrazením barvy známky a 
nápisem “frei” poté doplňuje, která vozidla s kterou ekologickou známkou 
smí do zóny vjet. Značka s kódem 270.2 ukončuje ekologickou zónu. 

 
   

                                      
  
    Značka 270.1          Doplňková značka k 270.1        Značka 270.2  
 
  
Vozidla bez ekologické známky nemohou do zelené zóny vjíždět, řidičům 
hrozí pokuta 40,-€ a trestné body do karty řidiče. To platí i pokud vozidlo 
nevybavené ekologickou známkou jinak splňuje emisní limity pro vydání 
této známky. Vše výše uvedené platí pro úplně všechna vozidla, včetně 
vozidel registrovaných v zahraničí jako například auta, nákladní vozidla, 
autobusy, pro obchodníky i turisty. 

Z tohoto důvodu doporučujeme informovat i Vaše přátele, kteří hodlají 
cestovat do Německa a vjet do některé z postupně se rozšiřujících se 
ekologických zón. 
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Mapa ekologických zón v Německu 

 

 

Kdy a kde vstoupí ekologické zóny v Německu v 
platnost? 
Současný plán je tento: 

01.01.2008 Berlin, Hannover, Köln (Berlín, Hannover, Kolín nad Rýnem) 

01.03.2008 Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Schwäbisch-Gmünd, Stuttgart, Tübingen 

01.07.2008 Bochum  

01.10.2008 München (Mnichov)  

V roce 2008 (datum zatím 
neupřesněno) 

Augsburg, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Mühlacker, Pforzheim, 
Regensburg, Reutlingen (Augsburg, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frankfurt nad 
Mohanem, Mühlacker, Pforzheim, Řezno, Reutlingen 

01.01.2009 Nürnberg, Herrenberg (Norimberk, Herrenberk) 

01.01.2010 Freiburg (Breisgau) 

V roce 2010  

Výhledově (datum 
neupřesněno) 

Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Heidelberg,  Karlsruhe, Leipzig, Magdeburg, Neu-
Ulm, Pleidelsheim, Ulm (Braunschweig, Darmstadt, Drážďany, Heidelberg,  Karlsruhe, 
Lipsko, Magdeburg, Neu-Ulm, Pleidelsheim, Ulm) 
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Místo jednotlivých ekologických zón v městech Porúří (Dortmund, 
Düsseldorf, Essen, Mühlheim, Oberhausen a Duisburg) je uvažováno o 
zřízení jedné velké ekologické zóny Porúří. 
Už nyní si můžete objednat ekologickou známku na Vaše vozidlo na našich 
stránkách. 

Abyste tak mohli učinit, požadujeme zaslání všech registračních 
dokumentů od Vašeho vozidla. Podle našeho odhadu budeme schopni 
okamžitě vydat známku pro většinu vozidel, zvláště těch nově 
registrovaných v EU či vás informovat, že Vám známka pro vysoké emise 
Vašeho vozu bohužel nemůže být vydána. 

Pro vozidla registrovaná v EU nabízíme tuto službu za 29,80 €, pro vozidla 
registrovaná mimo EU za 39,80 €. Jako příplatkovou službu nabízíme za 
10,- € vyznačení registrační značky (SPZ) na samolepku tiskem, nikoliv 
rukopisem. 

Pokud Vám nebude moci být ekologická známka vydána, vrátíme Vám 
zaplacenou částku po odečtení manipulačního poplatku na nutné výdaje ve 
výši 15,- €. 

 
More Information in german language www.umwelt-plakette.de 
Více informací v německém jazyce na www.umwelt-plakette.de 
 
 
You can buy the Umweltplakette in our Shop for foreign cars 
http://www.umwelt-plakette.de/sprachauswahl_foreignshop.php 
Ekologickou známku můžete zakoupit v našem e-shopu pro zahraniční 
vozidla na stránkách 
http://www.umwelt-plakette.de/sprachauswahl_foreignshop.php 
 
 
 
 

Zde jsme pro vás připravili nejčastější otázky pokládané 
cizinci ohledně ekologických zón v Německu. 

 

Jsou omezení pro motorová vozidla v německých ekologických 
zónách platná i pro zahraniční vozidla bez ekologické známky? 
Ano, tyto dopravní značky které označují vjezd do ekologické zóny platí 
stejně jako ostatní dopravní značky a platí pro všechny řidiče a pro 
všechna vozidla, včetně těch zahraničních. 
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Jak mohu jako vlastník zahraničního vozidla získat ekologickou 
známku? 
Obecně na všech místech jako vozidla registrovaná v zahraničí, tj. na 
úřadech pověřených registrací vozidel, na německých stanicích technické 
kontroly TÜV nebo DEKRA, na stanicích měření emisí. Samozřejmě je pro 
vás jednodušší objednat si ekologickou známku online zde. 

 

Musím mít vozidlo označeno ekologickou známkou, pokud pojedu 
do Německa? 
Ne, nyní i v budoucnosti můžete jet do Německa bez ekologické známky a 
pohybovat se tam zcela volně. Ovšem vjezd do ekologických zón 
označených značkou je bez ekologické známky je zakázán. 

 

Co mi hrozí jako cizinci, pokud vjedu do ekologické zóny bez 
ekologické známky? 
V několika ekologických zónách, například v Kolíně, jsou na začátku 
přechodná pravidla, ovšem poté a také v ostatních ekologických zónách, 
např. jako v Berlíně, musíte počítat s pokutou 40,- € už od prvního dne 
vjezdu a stání v této zóně. 

 

Jsem autobusový přepravce a často vozím turisty do Berlína a 
Kolína a také provozuji vyhlídkové okružní jízdy po těchto 
městech. Jak mám postupovat? 
Bohužel, nákup ekologické známky nelze nijak obejít. Ekologickou známku  
můžete nakoupit snadno a online v našem e-shopu pro zahraniční vozidla. 
Nebo můžete jet do Německa na STK či do servisů autorizovaných  
vydávání ekologických známek a pokusit se získat ji tam. 

 

 

 

 


