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UKAZATEL SMĚRU 

 
Ukazatel směru je dopravní zařízení, které slouží k optickému zvýraznění míst na 
komunikaci, kde vozidlo mění směr jízdy. 
Ukazatel směru je zpravidla duté válcovité těleso žluté nebo zelené barvy, částečně naplněné 
vodou, nemrznoucí ekologickou kapalinou nebo pískem, a na jeho čelní ploše je umístěna 
retroreflexní svislá dopravní značka (zpravidla C4a) nebo směrovací deska (zpravidla 
středová Z4c). 

 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Ukazatel směru se umísťuje před překážku, kterou vozidla objíždí jedním nebo oběma směry 
nebo kde dochází k oddělení protisměrných jízdních pruhů: 
 
a) před dopravní ostrůvky zklidňující dopravu na vjezdu do obce, nebo se jimi mohou 
vytvářet dopravní stíny při řešení dělených přechodů pro chodce.  
 
b) na hrot klínu výjezdové části větve mimoúrovňové křižovatky. Zde signalizují rozdělení 
proudu vozidel na dva proudy. 
 
Ukazatel směru se osazuje na povrch komunikací nebo odstavných a parkovacích ploch. Není 
určen k trvalému zabudování do stavby. 
 
 
 
 
Prováděcí předpisy: 
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, v platném znění. 
 
Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 156 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar 

výška            čl. 3.2.1 1000 mm – 2000 mm  

šířka              čl. 3.2.1 800 mm - 2100 mm  

výška písku v tělese  čl. 3.2.1 max. 0,3 m  

Stabilita proti převržení  čl. 3.2.2 0,8 kN.m-2  
 

Barva tělesa  čl. 3.2.3 vyhovuje  
 

Retroreflexní materiál čelní 
plochy  

čl. 3.2.4 min. třída RA2 dle ČSN EN 
12899-1 

Odolnost plastové vodicí stěny 
proti nárazu  

čl. 3.2.5 vyhovuje  

Materiál a provedení   čl. 3.2.6 vyhovuje  

 


