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1. Úvod 
 
Ministerstvo dopravy schvaluje dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v § 124 odst. 2c) 
provedení a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních 
zařízení a zařízení pro provozní informace. 
 
Z toho důvodu byla vytvořena databáze výrobků - technických listů, které stanovují 
požadavky ČR na tyto jednotlivé výrobky a rovněž stanovují způsob jejich použití na 
pozemních komunikacích. 
 
Schvalované výrobky se dělí do dvou skupin: 
- regulovaná sféra, 
- neregulovaná sféra.    
 
  
2. Regulovaná sféra 
 
Do regulované sféry jsou zařazeny tzv. stanovené výrobky ve smyslu § 12 zákona č. 22/1997 
Sb. Jedná se o výrobky představující zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu.  U těchto 
výrobků musí být před jejich uvedením na trh posouzena shoda. Seznam výrobků je uveden 
v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.  
 
Regulovaná sféra se dále dělí na harmonizovanou a neharmonizovanou sféru. 
 
2.1  Harmonizovaná sféra 
 
Požadavky na tyto výrobky jsou stanoveny v harmonizovaných evropských normách a 
evropských technických schváleních.   
Protože harmonizované evropské normy umožňují výrobci volbu tříd a stanovení rozsahu 
požadavků na výrobek, bylo nutné požadavky ČR specifikovat, aby na našich pozemních 
komunikacích byly používány pouze vyhovující výrobky. 
 
2.2  Neharmonizovaná sféra 
 
Požadavky na tyto výrobky jsou stanoveny v  evropských a českých normách, technických 
podmínkách MD nebo na ně autorizovaná osoba vystavuje stavební technické osvědčení.  
 
 
3. Neregulovaná sféra 
 
Do neregulované sféry spadají výrobky, které  nepodléhají posuzování shody podle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ale vztahuje se na ně  „Systém jakosti v oboru pozemních komunikací“ vydaný Ministerstvem 
dopravy a spojů dne 10.4.2001 pod č. j. 20840/01-120 ve znění pozdějších změn.  
Požadavky na tyto výrobky jsou stanoveny v  evropských a českých normách, technických 
podmínkách MD nebo v osvědčení o vhodnosti výrobku. 
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4. Seznam technických listů  

4.1 Regulovaná sféra (RS) 

Technický list č. RS 1 –    Stálé svislé dopravní značky retroreflexní standardní 
Technický list č. RS 2 –    Stálé svislé dopravní značky retroreflexní velkoplošné 
Technický list č. RS 3 –    Proměnné svislé dopravní značky se spojitým zobrazením 
Technický list č. RS 4 –    Proměnné svislé dopravní značky s nespojitým zobrazením 
Technický list č. RS 5 –    Stálé svislé dopravní značky retroreflexní osvětlované velkoplošné  
Technický list č. RS 6 –    Stálé svislé dopravní značky prosvětlované standardní 
Technický list č. RS 7 –    Dopravní knoflíky 
Technický list č. RS 8 –    Prosvětlované dopravní majáčky 
Technický list č. RS 9 –    Směrové sloupky a odrazky 
Technický list č. RS 10 –  Odrazová zrcadla 
Technický list č. RS 11 –  Zpomalovací práh 
Technický list č. RS 12 –  Výstražné světlo 
Technický list č. RS 13 –  Neprosvětlované dopravní majáčky 
Technický list č. RS 14 –  Dopravní knoflíky modré 
Technický list č. RS 15 –  Směrové sloupky a odrazky modré 
Technický list č. RS 16 –  Materiály pro vodorovné dopravní značení 
Technický list č. RS 17 –  Systémy proti oslnění 
Technický list č. RS 18 –  Návěstidlo světelného signalizačního zařízení 
Technický list č. RS 19 –  Materiály pro dodatečný posyp 

4.2  Neregulovaná sféra (NS) 

Technický list č. NS 1 –    Mobilní plastová vodící stěna 
Technický list č. NS 2 –    Poller 
Technický list č. NS 3 –    Souprava výstražných světel 
Technický list č. NS 4 –    Světelná vodící tabule 
Technický list č. NS 5 –    Vodící deska 
Technický list č. NS 6 –    Zábrana pro označení uzavírky Z2 
Technický list č. NS 7 –    Parkovací závora 
Technický list č. NS 8 –    Regulační sloupek 
Technický list č. NS 9 –    Světelná zábrana 
Technický list č. NS 10 –  Vodící práh, vodorovná patka 
Technický list č. NS 11 –  Zvýrazňující deska 
Technický list č. NS 12 –  Pojízdná uzavírková tabule 
Technický list č. NS 13 – Směrovací deska 
Technický list č. NS 14 – Ukazatel směru 
Technický list č. NS 15 – Vodící tabule 
Technický list č. NS 16 – Zvýrazňující sloupek 
Technický list č. NS 17 – Obrubníková odrazka 
Technický list č. NS 18 – Vodící trvale svítící knoflík 
Technický list č. NS 19 – Zvýrazňující knoflíky 
Technický list č. NS 20 – Přenosné dopravní značky 
Technický list č. NS 21 – Zařízení předběžné výstrahy 
Technický list č. NS 22 – Dopravní kužel 
Technický list č. NS 23 – Přenosná návěstidla – Světelné signalizační zařízení 
Technický list č. NS 24 – Ukazatel rychlosti – Radar 
Technický list č. NS 25 – Světelná šipka 
Technický list č. NS 26 – Světelný kříž 
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Technický list výrobku č. RS 1                                                                         

 
STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY RETROREFLEXNÍ 

STANDARDNÍ 
 
Svislé dopravní značky retroreflexní se provádí: 
  
-     v základní velikosti, 

- ve zvětšené velikosti, 

- ve zmenšené velikosti (značky tvaru trojúhelníku, značky tvaru kruhu). 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 

Svislé dopravní značky retroreflexní v základní velikosti jsou určeny k trvalé instalaci 
zejména na silnicích I. a II. třídy.  
Svislé dopravní značky retroreflexní ve zvětšené velikosti jsou určeny k trvalé instalaci 
zejména na dálnicích, rychlostních komunikacích  a na rychlostních místních komunikacích 
I. třídy. 
Svislé dopravní značky retroreflexní ve zmenšené velikosti jsou určeny k trvalé instalaci na 
dopravně méně důležitých komunikacích zejména III. třídy a na místních komunikacích III. 
třídy. 
Svislé dopravní značky retroreflexní jsou konstruovány pro umístění: 

- při okrajích komunikací kotvením do betonového základu nebo do kotvící 
patky, která se k betonovému základu připevní pomocí kotevních šroubů,  

- na výložníky a konzoly s uchycením na  trubku  60 mm nebo  70 mm,  
            -    na sloupy veřejného osvětlení, trakčního vedení a pod. od  100 mm. 
 

 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Svislé dopravní značky. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-1 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka

Štít značky 
barva zadní strany čl. 7.1.2 matná barva  
otvory čl. 7.1.5 třída P3  
hrany štítů čl. 7.1.6 třída E2, E3  
Odolnost proti vodorovnému zatížení 
zatížení větrem - štít značky čl. 5.3.1 třída WL 2  
dočasná deformace štítu značky –  zatížení 
větrem 

čl. 5.4.1 třída TDB5  

dočasná deformace štítu značky - bodové 
zatížení  - svislé  

čl. 5.4.1 třída TDB5  

trvalá deformace štítu značky - bodové zatížení  
- svislé 

čl. 5.3.3 třída PL0, PL1  

trvalá deformace štítu čl. 5.4.2 vyhovuje  
Dočasná deformace sloupku 
ohyb čl. 5.4.1 třída TDB6  
kroucení  čl. 5.4.1 třída TDT6  
Dynamické zatížení při odklízení sněhu čl. 5.3.2 třída DSL1  
Bodová zatížení čl. 5.3.3 třída PL2  
Trvalá deformace sloupku čl. 5.4.2 vyhovuje  
Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní 
bezpečnost 
- nárazová zkouška 

čl. 6.3 třída 0 
vyhovuje 

 

dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

Vizuální charakteristiky 
chromatičnost ve dne a činitel jasu čl. 4.1.1.3 třída CR2  
součinitel retroreflexe  čl. 4.1.1.4 třída RA1, 

RA2, RA3 
 

Trvanlivost 
odolnost  proti nárazu – materiál činné plochy  čl. 4.1.2, 

7.4.2.3 
vyhovuje  

odolnost proti povětrnostním vlivům – materiál 
činné plochy 

čl.4.1.1.5, 
4.2 

(4.1.1.3, 
4.1.1.4) 

vyhovuje  

odolnost proti korozi čl. 7.1.7 třída SP  
Rozměry činné plochy čl. 7.1.3 

NA.2.14 
vyhovuje dle VL 6.1

Rozměry štítu značky čl. 7.1.3 
NA.2.14 

vyhovuje dle VL 6.1

Poloměr zaoblení čl. 7.1.4 
NA.2.15 

vyhovuje dle VL 6.1

Písmo čl. NA.2.14 vyhovuje dle VL 6.1
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Technický list výrobku č. RS 2                                                                          

 
STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY RETROREFLEXNÍ 

VELKOPLOŠNÉ 
 
Velkoplošné svislé dopravní značky mají rozměry činné plochy větší než 1,5 m x 1,5 m. 
Velikost činné plochy vyplývá z množství a velikosti na značce užitých informačních údajů 
(velikost, rozsah a rozvržení textu, velikost a rozvržení šipek). Ve smyslu vyhlášky MDS č. 
30/2001 Sb. se jedná zpravidla o návěsti před křižovatkou a dálkové návěsti.  

Jsou vyráběny z lamel nebo z panelů, které po montáži tvoří kompletní značku. 

 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Velkoplošné SDZ jsou konstruovány pro umístění: 
- při okrajích komunikací na podpěrné konstrukce z I profilů nebo z příhradových 
konstrukcí, 
-  nad jízdní pás na portály a poloportály. 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Svislé dopravní značky. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-1 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka 

Štít značky 
barva zadní strany čl. 7.1.2 matná barva  
otvory čl. 7.1.5 třída P3  
hrany štítů čl. 7.1.6 třída E2, E3  
Odolnost proti vodorovnému zatížení 
zatížení větrem - štít značky čl. 5.3.1 třída WL 2 statický výpočet
dočasná deformace štítu značky  čl. 5.4.1 třída TDB5 statický výpočet
funkční vlastnosti při nárazu vozidla - 
pasivní bezpečnost 
- nárazová zkouška 

čl. 6.3 třída 0 
vyhovuje 

 

při dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

Vizuální charakteristiky 
chromatičnost ve dne a činitel jasu čl. 4.1.1.3 třída CR2  
součinitel retroreflexe  čl. 4.1.1.4 třída RA1, 

RA2, 
dle příslušné 

ETA 

ETA – 
mikroprismatické 

fólie 

Trvanlivost 
odolnost  proti nárazu – materiál činné plochy čl.4.1.2, 

7.4.2.3 
vyhovuje  

odolnost proti povětrnostním vlivům – 
materiál činné plochy 

čl. 4.1.1.5, 
4.2, 

(4.1.1.3, 
4.1.1.4) 

vyhovuje  

odolnost proti korozi čl. 7.1.7 třída SP1, 
SP2 

 

dodržení 
tloušťky 

ochranné vrstvy 
Podpěrné konstrukce 
funkční vlastnosti při nárazu vozidla - 
pasivní bezpečnost 
- nárazová zkouška 

čl. 6.3 
NA.2.12 

třída 0 
vyhovuje 

 

dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

zatížení větrem  čl. 5.3.1 třída WL 2 statický výpočet
dočasná deformace  čl. 5.4.1 třída TDB 6 statický výpočet
Rozměry činné plochy čl. 7.1.3 

NA.2.14 
vyhovuje dle VL 6.1 

Písmo čl. NA.2.14 vyhovuje dle VL 6.1 
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Technický list výrobku č. RS 3                                                                                              

 
PROMĚNNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY  

SE SPOJITÝM ZOBRAZENÍM 

 
Proměnné dopravní značky se spojitým zobrazením (PDZ) se podobají standardním 
značkám, rozdíl je v tom, že elektromechanickými prostředky mohou PDZ zobrazovat 
různé dopravní značky nebo informace. Změna značky nebo informace se provádí 
výměnou ploch nebo jejich částí. Při spojitém zobrazení značky nebo informace je činná 
plocha jednolitá, je provedena celoplošně, bez přerušení, zpravidla je provedena z 
retroreflexní folie.  
Proměnná svislá dopravní značka je určena pro zobrazení více významů, mezi nimiž je 
možno podle potřeby volit nebo zobrazit nulový stav.  
 
Rozdělení z hlediska způsobu změny činné plochy:  
 
Mechanicky se změna provádí pomocí jedné nebo více pohyblivých částí, na které nebo 
kterých je činná plocha zobrazena:  
- otáčením části štítu nebo celého štítu značky,  
- otáčením žaluzií nebo hranolů,  
- sklápěním lamel nebo klapek. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 

Proměnné dopravní značky se využívají zejména na frekventovaných pozemních 
komunikacích tam, kde je třeba pružně regulovat plynulost silničního provozu vzhledem k 
okamžité situaci. Použití těchto značek zvyšuje plynulost a zajišťuje vyšší bezpečnost 
silničního provozu. 

 
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. 
 
ČSN  EN 12966-1 +A1  Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky -Část 1: 
Norma výrobku. 
 
ČSN  EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Svislé dopravní značky. 
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Požadavek / charakteristika  
dle  ČSN EN 12966-1+A1 

Ustanovení normy  Požadavek 
 ČR 

Poznámka

Funkční požadavky 
 
hrany štítů dopravní značky ČSN EN 12899-1 

čl. 7.1.6 
třída E2, E3  

odolnost proti korozi ČSN EN 12966-1  
čl. 8.2.3 

vyhovuje  

Vizuální požadavky 
 

chromatičnost a činitel jasu – 
retroreflexní značky 

ČSN EN 12899-1  
čl. 4.1.1.3 

třída  CR2  

součinitel retroreflexe ČSN EN 12899-1  
čl. 4.1.1.4, 4.2,  
NA.2.6 

třída RA1, 
RA2, RA3 

 

Fyzikální požadavky 
 
teplota ČSN EN 12966-2  

čl. 8.2.1, tab. 18 
třída T2  

odolnost proti znečištění  ČSN EN 12966-2  
čl. 8.2.2 

  

stupně ochrany krytem ČSN EN 12966-2  
čl. 8.2.4 

třída P2 
tunely IP 65 

 

konstrukční požadavky ČSN EN 12966-2  
čl. 8.3 

  

zatížení větrem ČSN EN 12966-1 čl. 
8.3.2.1 

třída WL2  

bodové zatížení ČSN EN 12966-1  
čl. 8.3.2.1 

třída PL1  

dynamické zatížení při odklízení 
sněhu 

ČSN EN 12966-1  
čl. 8.3.2.1 

třída DSL 1  

trvalá deformace štítu ČSN EN 12899-1  
čl. 5.4.2 

vyhovuje  

odolnost proti nárazu ČSN EN 12966-1  
čl. 8.3.4 

vyhovuje  

funkční vlastnosti při nárazu vozidla 
- pasivní bezpečnost 
- nárazová zkouška 

ČSN EN 12899-1  
čl. 6.3 

třída 0 
vyhovuje  
 

dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

Dočasná deformace sloupku 
 
ohyb ČSN EN 12899-1  

čl. 5.4.1 
třída TDB6  

kroucení  ČSN EN 12899-1  
čl. 5.4.1 

třída TDT6  

Trvalá deformace sloupku ČSN EN 12899-1  
čl. 5.4.2 

vyhovuje  

Odolnost proti vibracím ČSN EN 12966-1  
čl. 8.3.5 

vyhovuje  
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12966-1+A1 

Ustanovení normy  Požadavek 
 ČR 

Poznámka

Elektromagnetická kompatibilita ČSN EN 12966-1  
čl. 8.5 

vyhovuje  

Rozměry činné plochy ČSN EN 12899-1  
čl. 7.1.3, NA.2.14 

vyhovuje dle VL 6.1 

Rozměry štítu značky ČSN EN 12899-1  
čl. 7.1.3, NA.2.14 

vyhovuje dle VL 6.1 
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Technický list výrobku č. RS 4                                                                         

 
PROMĚNNÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY  

S NESPOJITÝM ZOBRAZENÍM 
 

Proměnné dopravní značky (PDZ) s nespojitým zobrazením značky nebo informace mají 
činnou plochu vytvořenu z bodů nebo plošek opticky odlišných (barvou, jasem nebo 
obojím) od návěstní plochy. Návěstní plocha obsahuje optické prvky, které mají alespoň 
dva stavy, tj. jeden nebo více stavů, kdy prvky jsou opticky odlišné od návěstní plochy, a 
jeden stav, kdy prvek je opticky shodný s návěstní plochou. Změna značky nebo informace 
se provádí změnou konfigurace opticky odlišných prvků. Za technologie s nespojitým 
zobrazením se považují:  
- bistabilní elementy,  
- světlovody,  
- LED,  
- LCD.  
Barevné provedení činné plochy PDZ s nespojitým zobrazením může být základní nebo 
inverzní.  
Základní provedení barevných ploch PDZ odpovídá stálým dopravním značkám, tedy 
vzorům ve vyhlášce č. 30/2001 Sb. Inverzní provedení je takové, kdy podklad činné plochy 
PDZ (neboli návěstní plocha) je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé. Příkazové 
PDZ a červené plochy všech PDZ musí mít stejné barevné provedení jako stálé svislé 
dopravní značky.  

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Proměnné dopravní značky se využívají zejména na frekventovaných pozemních 
komunikacích tam, kde je třeba pružně regulovat plynulost silničního provozu vzhledem k 
okamžité situaci. Použití těchto značek zvyšuje plynulost a zajišťuje vyšší bezpečnost 
silničního provozu. 

 
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. 
 
ČSN EN 12966-1 +A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky -Část 1: Norma 
výrobku. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
VL 6.4 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Proměnné dopravní značky - příklady. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12966-1+A1 

Ustanovení normy  Požadavek 
 ČR 

Poznámka

Funkční požadavky 
hrany štítů dopravní značky ČSN EN 12899-1  čl. 7.1.6 třída E2, E3  
odolnost proti korozi ČSN EN 12899-1  čl. 7.1.7 třída SP1,SP2  
Vizuální požadavky 
barva ČSN EN 12966-1  čl. 7.2 třída C2  
jas ČSN EN 12966-1  čl. 7.3 třída L3 – 

dálnice, 
rychlostní PK 
třída L1, L2 - 

ostatní PK 

 

poměr jasů ČSN EN 12966-1 čl. 7.4 třída R2 – 
dálnice, 

rychlostní PK 
třída R1 - 
ostatní PK 

 

úhel vyzařování ČSN EN 12966-1  čl. 7.5 třída B1- 
dálnice, 

rychlostní PK 
třída B3 - 
ostatní PK 

 

rovnoměrnost svítivosti ČSN EN 12966-1  čl. 7.6 vyhovuje  
viditelné kmitání ČSN EN 12966-1  čl. 7.7 vyhovuje  
Fyzikální požadavky 
teplota ČSN EN 12966-1 

čl. 8.2.1, tab. 18 
třída T2  

odolnost proti znečištění  ČSN EN 12966-1 čl. 8.2.2 vyhovuje  
stupně ochrany krytem ČSN EN 12966-1 čl. 8.2.4 třída P2 

tunely IP 65 
 

odolnost proti korozi ČSN EN 12966-1 čl. 8.2.3 vyhovuje  
Konstrukční požadavky 
zatížení větrem ČSN EN 12966-1 

čl. 8.3.2.1 
třída WL2  

bodové zatížení ČSN EN 12966-1 
čl. 8.3.2.1 

třída PL1  

dynamické zatížení při odklízení 
sněhu 

ČSN EN 12966-1 
čl. 8.3.2.1 

třída DSL 1  

trvalá deformace štítu ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.2 vyhovuje  
odolnost proti nárazu ČSNEN 12966-1 čl. 8.3.4 vyhovuje  
odolnost proti vibracím EN 12966-1 čl. 8.3.5 vyhovuje  
Dočasná deformace sloupku 
ohyb ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1 třída TDB6  
kroucení  ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.1 třída TDT6  
Trvalá deformace sloupku ČSN EN 12899-1 čl. 5.4.2 vyhovuje  
Elektromagnetická kompatibilita ČSN EN 12966-1 čl. 8.5 vyhovuje  
Elektromagnetické vyzařování ČSN EN 12966-1 čl. 8.5.1 vyhovuje  
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Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12966-1+A1 

Ustanovení normy Požadavek 
ČR 

Poznámka

Funkční vlastnosti při nárazu 
vozidla - pasivní bezpečnost 
             - nárazová zkouška 

ČSN EN 12899-1 čl. 6.3 třída 0 
vyhovuje 

 

dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

Rozměry činné plochy ČSN EN 12966-1 čl. 4 vyhovuje dle VL 6.4
 



 14

 

Technický list výrobku č. RS 5                                                                          

 
STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY RETROREFLEXNÍ 

OSVĚTLOVANÉ VELKOPLOŠNÉ 
 
Velkoplošné svislé dopravní značky mají rozměry činné plochy větší než 1,5 m x 1,5 m. 
Velikost činné plochy vyplývá z množství a velikosti na značce užitých informačních údajů 
(velikost, rozsah a rozvržení textu, velikost a rozvržení šipek). Ve smyslu vyhlášky MDS č. 
30/2001 Sb. se jedná zpravidla o návěsti před křižovatkou a dálkové návěsti.  
Jsou vyráběny z lamel nebo z panelů, které po montáži tvoří kompletní značku. Jsou 
osvětlovány světelnými zdroji umístěnými tak, aby nebránila ve výhledu na činnou plochu 
značky na vzdálenost větší než vzdálenost tzv. mizení značky. To je: 
- 40 m na dálnicích, rychlostních silnicích a rychlostních místních komunikacích, 
- 20 m na dvouproudových komunikacích mimo obec, 
- 15 m na dvouproudových komunikacích v obci. 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Velkoplošné SDZ osvětlované jsou konstruovány pro umístění: 
- při okrajích komunikací na podpěrné konstrukce z I profilů nebo z příhradových 
konstrukcí, 
-  nad jízdní pás na portály a poloportály. 
 

 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Svislé dopravní značky. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-1 

Ustanovení 
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Štít značky 
barva zadní strany čl. 7.1.2 matná barva  
otvory čl. 7.1.5 třída P3  
hrany štítů čl. 7.1.6 třída E2, E3  
Odolnost proti vodorovnému zatížení 
zatížení větrem - štít značky čl. 5.3.1 třída WL 2 statický výpočet 
dočasná deformace štítu značky  čl. 5.4.1 třída TDB5 statický výpočet 
funkční vlastnosti při nárazu vozidla - 
pasivní bezpečnost 
- nárazová zkouška 

čl. 6.3 třída 0 
vyhovuje 
 

při dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

Vizuální charakteristiky 
chromatičnost ve dne a činitel jasu čl. 4.1.1.3 třída CR2  
součinitel retroreflexe  čl. 4.1.1.4 třída RA1, 

RA2, 
dle příslušné 
ETA 

ETA – 
mikroprismatické 
fólie 

průměrná osvětlenost čl. 7.4.2.2 třída min. 
E2 

 

rovnoměrnost osvětlenosti čl. 7.4.2.2 třída min. 
UE1 

 

Trvanlivost 
odolnost  proti nárazu – materiál činné plochy čl.4.1.2, 

7.4.2.3 
vyhovuje  

odolnost proti povětrnostním vlivům – 
materiál činné plochy 

čl. 4.1.1.5, 
4.2 
(4.1.1.3, 
4.1.1.4) 

vyhovuje  

Odolnost proti korozi čl. 7.1.7 třída SP1, 
SP2 
 

dodržení 
tloušťky 
ochranné vrstvy 

Elektrické vybavení čl. 7.1.13 vyhovuje  
Ochrana krytem čl. 7.1.8 min. IP43  
Podání barev světelných zdrojů čl. 7.1.10 Ra 80 ČSN EN 12665 
Podpěrné konstrukce 
funkční vlastnosti při nárazu vozidla - 
pasivní bezpečnost 
- nárazová zkouška 

čl. 6.3 
NA.2.12 

třída 0 
vyhovuje 

 

 

zatížení větrem  čl. 5.3.1 třída WL 2 statický výpočet 
dočasná deformace  čl. 5.4.1 třída TDB 6 statický výpočet 
Rozměry činné plochy čl. 7.1.3 

NA.2.14 
vyhovuje dle VL 6.1 

Písmo čl. NA.2.14 vyhovuje dle VL 6.1 
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Technický list výrobku č. RS 6                                                                         

 
STÁLÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY PROSVĚTLOVANÉ 

STANDARDNÍ 
 
Svislé dopravní značky prosvětlované se provádí: 
  
-     v základní velikosti, 

- ve zvětšené velikosti, 

- ve zmenšené velikosti (značky tvaru trojúhelníku, značky tvaru kruhu). 

 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 

Svislé dopravní značky prosvětlované jsou určeny k trvalé instalaci zejména na průtazích 
obcí a místních komunikacích.  
Jsou konstruovány pro umístění: 
            -    na sloupy veřejného osvětlení, trakčního vedení a pod., 

- na sloupcích, výložnících a konzolách s přívodem elektrického rozvodu. 
             
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Svislé dopravní značky. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-1 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka

Štít značky 
barva zadní strany čl. 7.1.2 matná barva  
otvory čl. 7.1.5 třída P3  
hrany štítů čl. 7.1.6 třída E2, E3  
Odolnost proti vodorovnému zatížení 
zatížení větrem - štít značky čl. 5.3.1 třída WL 2  
dočasná deformace štítu značky – ohyb od 
zatížení větrem 

čl. 5.4.1 třída TDB5  

dočasná deformace štítu značky - bodové 
zatížení  - svislé  

čl. 5.4.1 třída TDB5  

trvalá deformace štítu značky - bodové zatížení  
- svislé 

čl. 5.3.3 třída PL0, PL1  

trvalá deformace štítu čl. 5.4.2 vyhovuje  
Dočasná deformace sloupku    
ohyb čl. 5.4.1 třída TDB6  
kroucení  čl. 5.4.1 třída TDT6  
Dynamické zatížení při odklízení sněhu čl. 5.3.2 třída DSL1  
Bodová zatížení čl. 5.3.3 třída PL2  
Trvalá deformace sloupku čl. 5.4.2 vyhovuje  
Funkční vlastnosti při nárazu vozidla - pasivní 
bezpečnost 
- nárazová zkouška 

čl. 6.3 třída 0 
vyhovuje 

 

dodržení 
požadavku 
NA.2.12 

Vizuální charakteristiky 
chromatičnost ve dne a činitel jasu čl. 7.3.1.3 třída B1, B2  
průměrný jas čl. 7.3.1.4 třída min. L1  
kontrast jasu čl. 7.3.1.5 vyhovuje  
rovnoměrnost jasu čl. 7.3.1.6 třída min. U2  
Trvanlivost 
odolnost proti povětrnostním vlivům – 
materiál činné plochy 

čl. 7.3.1.8 vyhovuje  

odolnost proti korozi čl. 7.1.7 třída SP  
Elektrické vybavení čl. 7.1.13 vyhovuje  
Ochrana krytem čl. 7.1.8 min. IP43  
Podání barev světelných zdrojů čl. 7.1.10 Ra 80 ČSN EN -

12665 
Rozměry činné plochy čl. 7.1.3 

NA.2.14 
vyhovuje dle VL 6.1 

Rozměry štítu značky čl. 7.1.3 
NA.2.14 

vyhovuje dle VL 6.1 

Poloměr zaoblení čl. 7.1.4 
NA.2.15 

vyhovuje dle VL 6.1 

Písmo čl. NA.2.14 vyhovuje dle VL 6.1 
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Technický list výrobku č. RS 7                                                                         

 
DOPRAVNÍ KNOFLÍKY 

 
Dopravní knoflíky jsou vodící optické dopravní zařízení vodorovného značení, které odráží 
dopadající světlo vratným odrazem za účelem výstrahy, optického vedení a informování 
uživatelů pozemních komunikací. Jsou určeny k  instalaci na dálnicích a silnicích. 
Dopravní knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.  

 

 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Bílé dopravní knoflíky se používají na doplnění podélné přerušované čáry a vodicí čáry 
trvalého vodorovného dopravního značení. 
 
Zelené dopravní knoflíky lze použít na doplnění podélné přerušované čáry oddělující:  
- odbočovací nebo připojovací pruh od průběžného pruhu,  
- průpletový úsek od průběžného pruhu. 
 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 1: Základní 
požadavky a funkční charakteristiky. 
 
ČSN EN 1463-2 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na 
zkušebních úsecích. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
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Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 1463-1 

Ustanovení 
normy 

Požadavek
ČR 

Poznámka 

Klasifikace typu dopravního knoflíku 

podle použití čl. 4 typ P  

podle vratného odražeče čl. 4 typ 1, typ 3 typ 2 - nesmí být 
pojížděn 

podle konstrukce čl. 4 typ A  
Upevnění a odolnost proti 
provozním podmínkám 

ČSN EN 1463-2 
čl. 6 

třída S 1 
 

 

Konstrukční řešení 
vnější profil nesmí mít žádné ostré 
hrany 

čl. 5.1 vyhovuje  

Rozměry 
výška do 18 mm čl. 5.2 třída H1  
maximální vodorovný rozměr 
- délka do 250 mm, 
- šířka do 190 mm. 

čl. 5.2 
 

třída HD1 
 

Noční viditelnost v novém stavu čl. 5.3 třída PRP1  

Kolorimetrie v novém stavu čl. 5.3.2 třída 
NCR1 
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Technický list výrobku č. RS 8                                                                         

 
PROSVĚTLOVANÉ DOPRAVNÍ MAJÁČKY 

 
Typy prosvětlovaných dopravních majáčků: 

tuhé - jsou připevněny neoddělitelně přímo k základu a jsou navrženy tak, aby i po nárazu 
vozidlem zůstaly připevněny k základu, 

oddělitelné - jsou navrženy tak, aby se po nárazu vozidlem oddělily, 

výchylné - jsou navrženy tak, aby se po nárazu vozidlem vychýlily a následně vrátily do 
původní polohy, 

deformovatelné - jsou vyrobeny z materiálů, které po deformaci vytvořené nárazem vozidla 
zachovají svůj původní tvar. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Dopravní majáčky jsou určeny pro umisťování na dopravní ostrůvky, zpravidla na nástupní 
ostrůvky zastávek veřejné hromadné dopravy a na dělící ostrůvky na přechodech pro pěší a 
na místech pro přecházení. 
 
Použití svislých dopravních značek na dopravních majáčcích je následující: 
Dopravní majáček typu 2 (tj. prosvětlený majáček tvořený jen tělesem) může nést jen 
dopravní značku č. C4 a,b,c velikosti dle VL 6.1.   
Dopravní majáček typu 1  (tj. prosvětlený majáček s hlavou) je vybaven: 
- dopravní značkou č. C4 a,b,c velikosti zmenšené až základní, přičemž značka musí být 

tvarově, barevně, obsahově i významově úměrná rozměrům dle VL 6.1. Tento dopravní 
majáček se nesmí použít tam, kde je předepsána zvětšená velikost dopravních značek, 

- symbolem dopravní značky (velikost menší než zmenšená), přičemž tento dopravní 
majáček lze použít: 
                - ke zdůraznění obecné úpravy provozu nebo potvrzení stanovené místní 

úpravy, 
           - na místních komunikacích IV. třídy a na místních komunikacích s nejvyšší 

dovolenou rychlostí nižší než 50 km/h,   
           - na účelových komunikacích (parkoviště, hromadné garáže, čerpací stanice 

pohonných hmot, odpočívky, autobusová nádraží a pod).   
 
Dopravní majáček typu 2 může nést jen dopravní značku č. C4 a, b, c velikosti podle VL 
6.1. 

 
Majáček musí být pevně připevněn k základu, není možno jej umístit jen na desku nebo 
jiný předmět, tak aby byl přemístitelný. 
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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. 
 
ČSN EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních 
komunikací – Svislé dopravní značky. 
 

 
 
 

Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-2 

Ustanovení 
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka

Majáček typ 1 - rozměry  
celková výška čl. 4.1.1 třída OH2  
Hlava 
výška - Ø SDZ + max. 70 mm nad + max. 
50 mm pod SDZ 

čl. 4.1.2 vyhovuje  

šířka -  > Ø SDZ  (min. 500 mm) čl. 4.1.2 vyhovuje  
hloubka -  min. 125 mm čl. 4.1.2 vyhovuje  
Těleso 
šířka – min. 150 mm       čl. 4.1.3 vyhovuje  
hloubka – min. 150 mm čl. 4.1.3 vyhovuje  
plocha průmětu  čl. 4.1.3.3 třída PA3, PA4  
Majáček typ 2 - rozměry  
výška – min. 750 mm čl. 4.1.1 vyhovuje  
šířka – min. 150 mm       čl. 4.1.3 vyhovuje  
hloubka – min. 150 mm čl. 4.1.3 vyhovuje  
plocha průmětu min. 97 500 mm2 čl. 4.1.3.3 vyhovuje  
rozměry prosvětlované plochy čl. 4.2.1 vyhovuje  
Optické vlastnosti (vizuální požadavky) 
kolorita matné plochy čl. 4.2.2 třída NR1  

kolorita prosvětlované plochy čl. 4.2.3.1 vyhovuje  

průměrný jas prosvětlované plochy, hlavy 
i tělesa 

čl. 4.2.3.2 třída L1,  L2,  L3  

rovnoměrnost jasu 
prosvětlované plochy hlavy 

čl. 4.2.3.2 třída U2  

rovnoměrnost jasu 
prosvětlované plochy tělesa 

čl. 4.2.3.2 třída U1  
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Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12899-2 

Ustanovení 
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka

kolorita retroreflexní plochy čl. 4.2.2 třída CR1  
retroreflexe retroreflexní plochy čl. 4.2.4 třída  RA2  
Fyzikální požadavky  
odolnost proti slabému nárazu  čl. 4.3.2.1 vyhovuje  
odolnost proti poškrábání čl. 5.6.6 vyhovuje  
odolnost proti korozi čl. 4.3.3 třída SP1 nebo SP2  
Trvanlivost vizuálních vlastností čl. 4.3.4 vyhovuje  
Tuhý majáček 
Statická odolnost proti přetvoření – 
průhyb 

čl. 4.3.1 vyhovuje  

Odolnost proti kroucení čl. 4.3.2.3 vyhovuje  
Oddělitelný majáček 

Statická odolnost proti přetvoření – 
průhyb 

čl. 4.3.1 vyhovuje  

Odolnost proti silnému nárazu  
nárazníkem auta  

čl. 4.3.2.2 vyhovuje  

Odolnost proti kroucení čl. 4.3.2.3 vyhovuje  
Výchylný majáček 
Statická odolnost proti přetvoření  čl. 4.3.1 vyhovuje  
Odolnost proti silnému nárazu  
nárazníkem auta 

čl. 4.3.2.2 vyhovuje  

Odolnost proti kroucení čl. 4.3.2.3 vyhovuje  
Deformovatelný majáček 
Statická odolnost proti přetvoření 
nárazníkem auta 

čl. 4.3.1 vyhovuje  

Odolnost proti silnému nárazu  
- nárazníkem auta 

čl. 4.3.2.2 vyhovuje  

Ochrana krytem čl. 4.3.5 majáček min. IP23, 
základ min. IP56 
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Technický list výrobku č. RS 9                                                                          

 
SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY 

 

Směrový sloupek je bezpečnostní vodící zařízení, které usnadňuje bezpečné směrové 
vedení vozidla na komunikaci. 
 
Typy směrových sloupků  
Směrové sloupky pro vymezení volné šířky nebo dílčí volné šířky pozemní komunikace 
jsou barvy bílé s černým pruhem, na kterém jsou umístěny odrazky.  
Směrový sloupek barvy bílé má na straně vpravo ve směru jízdy dvě odrazky barvy 
oranžové nebo jantarové, na opačné straně jednu bílou/bezbarvou odrazku.  
Směrové sloupky, které upozorňují řidiče na zaústění účelové komunikace na jinou 
komunikaci, jsou barvy červené s černým pruhem, na kterém jsou umístěny červené 
odrazky. Sloupky se umisťují v nezpevněné části silnice, po obou stranách zaústění účelové 
komunikace. 
Směrové sloupky, které se používají pro oddělení jízdních pruhů na pozemní komunikaci 
nebo oddělení cyklistického provozu jsou barvy zelené. Sloupek má tvar válce se dvěma 
prolisy, ve kterých je bílý retroreflexní materiál.  
 
Výšky směrových sloupků: 
 
- 1050 mm  ± 50 mm při osazení na směrově rozdělených komunikacích a větvích  jejich 

křižovatek (tzv. dálniční  sloupek), 
 
-  800 mm  ± 50 mm při osazení na ostatních komunikacích (tzv. silniční sloupek), 

-  330 mm ± 50 mm při osazení na svodidle (tzv. směrový nástavec). 

 
Použití výrobku ve stavbě: 

Směrové sloupky se osazují v nezpevněné části krajnice nebo ve středním příp. postranním 
dělícím pásu na hranici volné šířky, případně na svodnici svodidla.  
 
 
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. 
  
ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky. 
 
TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání. 

VL 6.3.  Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací - 
Dopravní zařízení. 
 

 
 



 24

Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-3 

Ustanovení 
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Směrový sloupek 
Odolnost proti vodorovnému zatížení 
Statické požadavky-zatížení větrem  

čl. 6.4.1.1 třída  WL2  

Funkční vlastnosti při nárazu vozidla  (pasivní bezpečnost) 
odolnost proti dynamickému nárazu - 
požadavky na materiál  

čl. 6.4.1.2 
 

vyhovuje  

odolnost proti dynamickému nárazu - 
funkční požadavky  

čl. 6.4.1.3 typ D3, D4  

Vizuální vlastnosti 
trichromatické souřadnice  čl. 6.3.1 vyhovuje  
činitel jasu čl. 6.3.1 vyhovuje  
Trvanlivost - odolnost proti UV záření (zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům)  
odolnost proti dynamickému nárazu  čl. 6.4.1.6 vyhovuje  
odolnost proti korozi čl. 6.4.2.2 vyhovuje  
Vizuální vlastnosti - trichromatické 
souřadnice a  činitel jasu  

čl. 6.4.1.6 vyhovuje  

Odolnost proti korozi čl. 6.4.1.5 vyhovuje  
 
 

Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12899-3 

Ustanovení  
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Odrazky 

Odolnost proti dynamickému nárazu   čl. 6.4.2.1 min. 
třída DH1 

 

Trichromatické souřadnice  ve dne  a 
činitel jasu  

čl. 6.3.2.1 vyhovuje  

Chromatičnost v noci   čl. 6.3.2.2 vyhovuje  
 
Součinitel retroreflexe 
 

čl. 6.3.2.3 typ R1 - třída 
3 

typ R2 - třída 
2 

 

Trvanlivost  
odolnost proti UV záření (zkouška 
odolnosti proti povětrnostním vlivům) 

čl. 6.4.2.4 vyhovuje  

chromatičnost v noci - trichromatické 
souřadnice 

čl. 6.3.2.2 vyhovuje  

součinitel retroreflexe 
 

čl. 6.3.2.3 typ R1 - třída 
3 

typ R2 - třída 
2 

 

Funkční vlastnosti při nárazu vozidla 
(pasivní bezpečnost)  

čl. 6.4.2.1 vyhovuje  

Odolnost proti korozi čl. 6.4.2.2 vyhovuje  
Odolnost proti vodě čl. 6.4.2.3 vyhovuje  
Rozměry sloupků čl. 1 vyhovuje dle TP 58 a 

VL 6.3 
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Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12899-3 

Ustanovení  
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Rozměry odrazek čl. 1 vyhovuje dle TP 58 a 
VL 6.3 

Rozměry a sklon černého pruhu čl. 1 vyhovuje dle TP 58 a 
VL 6.3 
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Technický list výrobku č. RS 10                                                                       

 
ODRAZOVÁ ZRCADLA 

 
Odrazová zrcadla jsou dopravní bezpečnostní zařízení, která slouží ke zlepšení  
rozhledových poměrů na nepřehledných místech pozemních  komunikací.  
Zrcadlo se skládá z vlastní odrazné činné plochy, z nosného štítu, zvýrazňovacího rámu a z 
montážních prvků. Zrcadlo má zpravidla tvar kruhu nebo obdélníka.  
Odrazná činná plocha zrcadla je konvexní, vypouklá, svým tvarem se blíží povrchu koule. 
Obraz v zrcadle je tedy vždy zmenšený a jeho velikost závisí na poloměru kulového 
zaoblení zrcadla a pozorovací vzdálenosti.  
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Odrazová zrcadla se používají u pozemních komunikací na místech, kde zpravidla zástavba 
nebo jakékoli jiné předměty brání ve výhledu.  
Zrcadlo neřeší problémy s přehledností dopravní situace. Poskytuje totiž výhled jen na 
omezený úsek komunikace, ukazuje dopravní situaci ve zmenšeném měřítku a obraz 
v zrcadle je stranově obrácen vůči skutečnosti. 
Odrazové zrcadlo se umisťuje zpravidla na protilehlou stranu nepřehledného úseku 
komunikace přibližně v ose vjezdového pruhu ústící příjezdové komunikace. Pokud to 
stavební uspořádání dovolí, musí být umístění zvoleno tak, aby řidič vozidla na příjezdové 
komunikaci mohl v zrcadle přehlédnout úsek na pozorované komunikaci, který odpovídá 
rozhledové vzdálenosti.  
 
 
 
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 119 Odrazová zrcadla. 

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.  
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Požadavek / charakteristika  
dle TP 119 

Ustanovení 
TP 

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Rozměry a tvar zrcadel 
Rozměry činné plochy zrcadel 
- kruhové zrcadlo - Ø min. 0,50 m 
- obdélníkové zrcadlo – min. 0,50 x 0,40 m 

čl. 4 vyhovuje  

Rozměry zvýrazňovacího rámu 
- šířka rámu po obvodu zrcadla min. 40 mm  

čl. 4 
 

vyhovuje  

Nastavitelnost zrcadla 
- nastavitelnost ve svislém i vodorovném 
směru ± 15o 

čl. 4 
 

vyhovuje  

Optické vlastnosti zrcadel 
Průměrný poloměr křivosti 1,0 až 5,0 m  čl. 4 vyhovuje  
Rovnoměrnost křivosti rozdíl 
- Rmax – Rprůměr    ≤  20 % průměru 

čl. 4 vyhovuje  

Odrazivost 
- činitel odrazu:  ≥ 50 % 

čl. 4 vyhovuje  

Optická neklidnost 
- nesmí být vizuelně patrna 

čl. 4 vyhovuje  

Fyzikálně mechanické vlastnosti zrcadel 
Stabilita a odolnost proti větru  
- trvalá deformace a pootočení:   ≤  1o 

čl. 4 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. RS 11                                                                        

 
ZPOMALOVACÍ PRÁH 

 

Zpomalovací práh je stavebně dopravní zařízení, které slouží ke snížení rychlosti vozidel 
na místních komunikacích (MK), působí na řidiče nejen opticky a zvukově, ale zejména 
fyzicky na jízdu vozidla náhlou změnou výškového profilu komunikace. 

Rozdělení zpomalovacích prahů: 
 krátké prahy – délka min. 0,8 m, výška max. 80 mm,  
 dlouhé prahy – délka prahu 5 – 15 m, 
 dlouhé prahy integrované s přechodem pro chodce, 
 zpomalovací polštáře, 
 zvýšené plochy – buď křižovatkové plochy, nebo zastávky se zvýšeným jízdním pásem. 

Dlouhé prahy, dlouhé prahy integrované s přechodem pro chodce a zvýšené plochy jsou 
zpravidla místní stavební úpravou komunikace. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Zpomalovací prahy se mohou umísťovat na MK tam, kde je nutné zdůraznit nízkou hranici 
nejvyšší dovolené rychlosti: 
 u škol nebo v místech s vysokým výskytem dětí, 
 u zastávek veřejné dopravy, 
 v zónách 30, 
 na vjezdech a výjezdech z parkovišť, 
 na vjezdech do obytných zón, 
 v centrálních oblastech měst, 
 v oblasti přechodu pro chodce. 
 
Vzhledem ke změně výškového průběhu komunikace je třeba nájezdové rampy 
zpomalovacího prahu zvýraznit dopravní značkou V17 (pokud není provedeno odlišné 
barevné provedení povrchu nájezdové rampy). Svislou dopravní značkou je třeba označit 
takový prvek, který je místně neobvyklý a který řidiči nemohou očekávat.  

 
 
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. 
 
ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení. 
 
TP 85 Zpomalovací prahy. 
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KRÁTKÝ ZPOMALOVACÍ PRÁH 
 

Požadavek / charakteristika  
dle TP 85 

Ustanovení 
TP  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka 

Rozměry 
výška prahu 30 – 80 mm čl. 4.1 vyhovuje  
délka prahu min. 0,80 m  čl. 4.1 vyhovuje  
Denní viditelnost 
trichromatické souřadnice a činitel jasu 

čl. 4.1 třída Y1, B1 ČSN EN 
1436+A1 

Noční viditelnost - doporučeno 
měrný součinitel svítivosti   

čl. 4.1 třída R1 ČSN EN 
1436+A1 

Drsnost SRT čl. 4.1 třída S1 ČSN EN 
1436+A1 

 
 
 

ZPOMALOVACÍ POLŠTÁŘ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO TVARU 
 

Požadavek / charakteristika  
dle TP 85 

Ustanovení 
TP  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka 

Rozměry  
výška 30 – 80 mm doporučeno 70 mm čl. 4.3.1 vyhovuje  
délka 1,5 – 3 m čl. 4.3.1 vyhovuje  
šířka 1,5 – 2 m doporučeno 1,6  - 1,7 m čl. 4.3.1 vyhovuje  
sklon nájezdové rampy max. 1 : 10 čl. 4.3.1 vyhovuje  
sklon bočních náběhů max. 1 : 4 čl. 4.3.1 vyhovuje  
Denní viditelnost 
trichromatické souřadnice a činitel jasu 

čl. 4.3.1 třída Y1, B1 ČSN EN 
1436+A1 

Drsnost SRT čl. 4.3.1 třída S1 ČSN EN 
1436+A1 

 
 

MALÝ KRUHOVÝ POLŠTÁŘ 
 

Požadavek / charakteristika  
dle TP 85 

Ustanovení 
TP  

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Rozměry  
výška 30 – 60 mm, doporučeno 50 mm čl. 4.3.2 vyhovuje  
kruh o průměru 400 – 500 mm čl. 4.3.2 vyhovuje  
Denní viditelnost 
trichromatické souřadnice a činitel jasu 

čl. 4.3.1 třída Y1, B1 ČSN EN 
1436+A1 

Drsnost SRT čl. 4.3.1 třída S1 ČSN EN 
1436+A1 
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Technický list výrobku č. RS 12                                                                            

 
VÝSTRAŽNÉ SVĚTLO 

 
Výstražná světla jsou elektrická zařízení vyzařující trvalé nebo pravidelně přerušované světlo 
jedné barvy, která jsou svou barvou a umístěním užívána k varováním a navádění uživatelů 
pozemní komunikace. Jsou realizována zpravidla návěstidlem. 
 
Výstražná světla slouží k zvýraznění nebezpečných míst, ke zdůraznění významu dopravní 
značky nebo dopravního zařízení. Jedná se o blikající žluté světlo. 
 
Výstražné 
světlo typ 

Odpovídající třída dle 
ČSN EN 12352 

Osová svítivost 
(cd) 

Velikost světelného 
pole (cm2) 

Průměr činné 
plochy (mm) 

L8H  1 500  250  180 1 
použití pro:  příčné uzávěry (na směrovacích deskách) 
                    světelné vodící tabule, 
                    světelné šipky, 
                    kužely (předběžné varování), 
                    příčné uzávěry (v obci při veřejném osvětlení). 

L8M  500  250  180 2 
použití pro podélné uzávěry na směrovacích deskách  

L2L  25  18 - 
L6  10  2 x 250  180 

L8G  25  250  180 

3 

použití pro podélné uzávěry na chodnících a cyklostezkách (na zábranách, 
plotech, ohradách) 

L9H  2000  700  300 4 
použití pro:  horní výstražná světla pojízdné uzavírkové tabule typu I (dálnice,  

silnice pro motorová vozidla) a typu II (ostatní PK), 
                     horní výstražná světla zařízení předběžné výstrahy. 

 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
V rámci pracovního místa se užívají: 
 samostatně, 
 společně s vybranou dopravní značkou nebo dopravním zařízením (zábrana, vodící tabule, 

kužel, směrovací desku apod.). 
Výstražná světla mohou pracovat osamocená jednotlivě, v soupravě nebo vytvářet světelnou 
šipku nebo světelný kříž. 
Na dálnicích se volí vyšší svítivosti než v obcích, je třeba rozlišovat mezi denním a nočním 
světelným režimem. 
Zábleskové světlo je zakázáno používat na příčných i podélných uzávěrách, smí být použito 
jen ve výjimečných případech jako samostatné světlo jako např. na dopravních kuželech 
užívaných pro rychlé označení místa nehody nebo překážky provozu. 
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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. 
 
ČSN EN 12352  Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích 
   

 
 
 
 

Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12352 

Ustanovení 
normy 

Požadované úrovně 
nebo třídy v ČR 

Poznámka 

Plocha světelného pole čl. 4.1.2 třída P1  

Optické požadavky 

svítivost čl. 4.1.1 třídy L2L, L6, L8G, 
L8M,  L8H,  L9H 

 

rovnoměrnost jasu čl. 4.1.3 třída L0 až L5  

retroreflexe čl. 4.1.5 třída R0 až R2   

barva čl. 4.1.4 třída C červená,  
třída C žlutá 1  

 

Fyzikální vlastnosti 

mechanická pevnost - rázová 
zkouška typ B 

čl. 4.3.1 třída M1 až M4  
 

doporučená třída 
- M4 

tepelná odolnost čl. 4.3.2.2 třída T1 nebo T2  

odolnost proti vniknutí vody čl. 4.3.2.1 IP X4  

koroze čl. 4.3.2.3 vyhovuje   

bezpečné upevnění a uzavření čl. 4.3.3 třída S3  

pasivní bezpečnost čl. 4.3.4 vyhovuje  

Elektrické požadavky 

elektrická bezpečnost 
 

čl. 4.2.1.1 při napájení  50 V    

fotocitlivé spínací prvky  
 

čl. 4.2.1.2  třída A1  

indikátor napětí při napájení 
z baterie 

čl. 4.2.1.3 třída I1  
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Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12352 

Ustanovení 
normy 

Požadované úrovně 
nebo třídy v ČR 

Poznámka 

min. a max. napětí při napájení ze 
sítě 

čl. 4.2.1.4  provozní napětí 
–15%, +10% 

kmitočet  čl. 4.2.2.1  třída F1 - červené 
světlo, třída F3 - žluté 
světlo  

 

doba svitu čl. 4.2.2.2  třída O0 - červené 
světlo, třída O1 - žluté 
světlo  

 

Elektromagnetická kompatibilita 

elektromagnetické vyzařování čl. 4.2.3 vyhovuje  

elektromagnetická odolnost proti 
rušení 

čl. 4.2.3 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. RS 13                                                                                            

 
NEPROSVĚTLOVANÉ DOPRAVNÍ MAJÁČKY 

 
Na neprosvětlovaných majáčcích je dopravní značka vytvořena retroreflexní úpravou. 
 
Typy neprosvětlovaných dopravních majáčků: 

tuhé - jsou připevněny neoddělitelně přímo k základu a jsou navrženy tak, aby i po nárazu 
vozidlem zůstaly připevněny k základu, 

oddělitelné - jsou navrženy tak, aby se po nárazu vozidlem oddělily, 

výchylné - jsou navrženy tak, aby se po nárazu vozidlem vychýlily a následně vrátily do 
původní polohy, 

deformovatelné - jsou vyrobeny z materiálů, které po deformaci vytvořené nárazem vozidla 
zachovají svůj původní tvar. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Dopravní majáčky jsou určeny pro umisťování na dopravní ostrůvky, zpravidla na nástupní 
ostrůvky zastávek veřejné hromadné dopravy a na dělící ostrůvky na přechodech pro pěší a 
na místech pro přecházení. 
 
Použití svislých dopravních značek na dopravních majáčcích je následující: 
Dopravní majáček typu 1 je vybaven: 
- dopravní značku č. C4 a, b, c velikosti zmenšené až základní, přičemž značka musí být 

tvarově, barevně, obsahově i významově úměrná rozměrům dle VL 6.1. Tento dopravní 
majáček se nesmí použít tam, kde je předepsána zvětšená velikost dopravních značek, 

- symbolem dopravní značky (velikost menší než zmenšená), přičemž tento dopravní 
majáček lze použít: 
                - ke zdůraznění obecné úpravy provozu nebo potvrzení stanovené místní 

úpravy, 
           - na místních komunikacích IV. třídy a na místních komunikacích s nejvyšší 

dovolenou rychlostí nižší než 50 km/h,   
           - na účelových komunikacích (parkoviště, hromadné garáže, čerpací stanice 

pohonných hmot, odpočívky, autobusová nádraží apod.).   
 
Není vhodné umisťovat majáček těsně před pevnou překážku (např. před sloup VO).  
Majáček musí být pevně připevněn k základu, není možno jej umisťovat jen na desku nebo 
jiný předmět, aby byl přemístitelný. 
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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. 
 
ČSN EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení – Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky. 
 
TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků. 
 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací – 
Svislé dopravní značky. 
 

 
 
 

Požadavek / charakteristika  
dle TP 174 

Ustanovení TP Požadavek 
ČR 

Poznámka

Rozměry 
celková výška čl. 6.1 třída OH2  
hlava   
výška - Ø SDZ + max. 70 mm nad + 
max. 50 mm pod SDZ 

čl. 6.1 vyhovuje  

šířka -  > Ø SDZ  (min. 500 mm) čl. 6.1 vyhovuje  
hloubka -  min. 125 mm čl. 6.1 vyhovuje  
těleso 
šířka – min. 150 mm       čl. 6.1 vyhovuje  
hloubka – min. 150 mm čl. 6.1 vyhovuje  
plocha průmětu  čl. 6.1 třída PA3, PA4  
Optické vlastnosti  
(vizuální požadavky) 
kolorita majáčku čl. 6.2.1 třída NR1  
kolorita retroreflexní plochy čl. 6.2.1 třída CR1  
retroreflexe retroreflexní plochy čl. 6.2.2 třída  RA2  

Fyzikální požadavky  
odolnost proti zatíření větrem čl. 6.3.1. vyhovuje  
odolnost při zatížení nárazníkem vozidla čl. 6.3.2 vyhovuje  
odolnost proti slabému nárazu  čl. 6.3.3.1 vyhovuje  
odolnost proti silnému nárazu  čl. 4.3.2.2 vyhovuje  
odolnost proti kroucení čl. 6.3.4 vyhovuje  
odolnost proti poškrábání čl. 6.3.6 vyhovuje  
odolnost proti korozi čl. 4.3.3 třída SP1 nebo 

SP2 
 

odolnost proti povětrnostním vlivům čl. 5.6.7 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. RS 14                                                                        

 
DOPRAVNÍ KNOFLÍKY MODRÉ 

 
Dopravní knoflíky jsou vodící optické dopravní zařízení vodorovného značení, které odráží 
dopadající světlo vratným odrazem za účelem výstrahy, optického vedení a informování 
uživatelů pozemních komunikací. Jsou určeny k  instalaci na dálnicích a silnicích. 
Dopravní knoflíky doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.  

 

 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Modré dopravní knoflíky se používají na doplnění podélné přerušované čáry na mostech a 
úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí. 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 1: Základní 
požadavky a funkční charakteristiky. 
 
ČSN EN 1463-2 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky – Část 2: Zkoušení na 
zkušebních úsecích. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 1463-1  

Ustanovení 
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka

Klasifikace typu dopravního knoflíku   
podle použití čl. 4 typ P  
podle vratného odražeče  čl. 4 typ 1, typ 3 typ 2 - 

nesmí být 
pojížděn 

podle konstrukce                   čl. 4 typ A  
Upevnění a odolnost proti provozním 
podmínkám 

ČSN EN 
1463-2 čl. 6 

třída S 1 
 

 

Konstrukční řešení - vnější profil nesmí mít 
žádné ostré hrany 

čl. 5.1 vyhovuje  

Rozměry 
výška do 18 mm čl. 5.2 třída H1  
maximální vodorovný rozměr 
- délka do 250 mm, 
- šířka do 190 mm. 

čl. 5.2 třída HD1  

Noční viditelnost v novém stavu čl. 5.3 třída PRP1  
Kolorimetrie v novém stavu 
 

čl. NA.2.5 
tab. NA.1 

třída NCR1  
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Technický list výrobku č. RS 15                                                                       

 
SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY MODRÉ 

 

Směrový sloupek je bezpečnostní vodící zařízení, které usnadňuje bezpečné směrové 
vedení vozidla na komunikaci. 
Směrové sloupky modré barvy jsou určeny pro vymezení volné šířky nebo dílčí volné šířky 
pozemní komunikace a používají se v místech možnosti častého výskytu náledí. 
Nenahrazují sloupky bílé barvy, ale umisťují se mezi ně. 
Směrový sloupek barvy modré má všechny tři odrazky modré. Odrazky mají tvar 
kosodélníku. 
 
Výšky směrových sloupků: 
 
- 1050 mm  ± 50 mm při osazení na směrově rozdělených komunikacích a větvích  jejich 

křižovatek (tzv. dálniční  sloupek), 
 
-  800 mm  ± 50 mm při osazení na ostatních komunikacích (tzv. silniční sloupek), 

-  330 mm ± 50 mm při osazení na svodidle (tzv. směrový nástavec). 

 

 

 
Použití výrobku ve stavbě: 

Směrové sloupky se osazují v nezpevněné části krajnice nebo ve středním příp. postranním 
dělícím pásu na hranici volné šířky, případně na svodnici svodidla.  
 
 
 
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. 
  
ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky. 
 
TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání. 

VL 6.3.  Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací - 
Dopravní zařízení. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12899-3 

Ustanovení 
normy 

Požadavek 
ČR 

Poznámka 

Směrový sloupek 
Odolnost proti vodorovnému zatížení 
statické požadavky-zatížení větrem  
 

čl. 6.4.1.1 třída  WL2  

Funkční vlastnosti při nárazu vozidla (pasivní bezpečnost) 
odolnost proti dynamickému nárazu - 
požadavky na materiál  

čl. 6.4.1.2 
 

vyhovuje  

odolnost proti dynamickému nárazu - 
funkční požadavky  

čl. 6.4.1.3 typ D3, D4  

Vizuální vlastnosti - 
trichromatické souřadnice a činitel jasu 

čl. NA.2.3 vyhovuje  

Trvanlivost - odolnost proti UV záření (zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům)  
odolnost proti povětrnostním vlivům  čl. 6.4.1.6 vyhovuje  
vizuální vlastnosti - trichromatické 
souřadnice a  činitel jasu  

čl. 6.4.1.6 vyhovuje  

odolnost proti korozi čl. 6.4.2.2 vyhovuje  
odolnost proti korozi čl. 6.4.1.5 vyhovuje  

 
Požadavek / charakteristika  

dle ČSN EN 12899-3 
Ustanovení 

normy 
Požadavek 

ČR 
Poznámka 

Odrazky 
Odolnost proti dynamickému nárazu čl. 6.4.2.1 min. 

třída DH1 
 

Trichromatické souřadnice ve dne  a 
činitel jasu  

čl. 6.3.2.1 
NA.2.3 

vyhovuje  

Chromatičnost v noci   6.3.2.2 
NA.2.3 

vyhovuje  

Součinitel retroreflexe 
 

čl. 6.3.2.3 
NA.2.4 

typ R1 - třída 3 
typ R2 - třída 2 

 

Trvanlivost– odolnost proti UV záření (zkouška odolnosti proti povětrnostním vlivům) 
chromatičnost v noci – trichromatické 
souřadnice 

čl. 6.4.2.4 vyhovuje  

součinitel retroreflexe 
 

čl. 6.4.2.4 typ R1 - třída 3 
typ R2 - třída 2 

 

odolnost proti dynamickému nárazu  čl. 6.4.2.4 vyhovuje  
Trvanlivost odolnost proti korozi čl. 6.4.2.2 vyhovuje  
Trvanlivost odolnost proti vodě čl. 6.4.2.3 vyhovuje  
Rozměry sloupků čl. 1. vyhovuje dle TP 58 a VL 

6.3 
Rozměry odrazek čl. 1. vyhovuje dle TP 58 a VL 

6.3 
Rozměry a sklon černého pruhu čl. 1. vyhovuje dle TP 58 a VL 

6.3 
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Technický list výrobku č.  RS 16                                                                                               

 
MATERIÁLY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

 
Vodorovné dopravní značení slouží k řízení a organizaci provozu na pozemních 
komunikacích, zlepšuje orientaci řidičů a výrazně se podílí na zajištění bezpečnosti 
silničního provozu.  
 
Materiály určené pro vodorovné dopravní značení lze rozdělit na hmoty, které jsou 
aplikovány na povrch v tekuté formě a předem připravené vodorovné dopravní značení 
dodávané ve formě pásů, symbolů a pod., jejichž přilnavost k povrchu je zajištěna pomocí 
lepidel, tlaku, tepla apod.   
 
Rozdělení hmot určených pro vodorovné dopravní značení nanášených v tekuté formě: 

 barvy, 
 plasty nanášené za studena, 
 termoplastické hmoty. 

 
Rozdělení předem připravených materiálů pro vodorovné dopravní značení: 

 folie, 
 termoplasty. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 

Materiály pro vodorovné dopravní značení slouží ke zhotovení vodorovného dopravního 
značení na pozemních komunikacích.  
 
 
Prováděcí předpisy: 
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na  pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na  pozemních komunikacích. 
ČSN EN 1436+A1  Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení .  
ČSN EN 1824  Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Zkoušení na 
zkušebních úsecích. 
ČSN EN 12802 Materiály pro dopravní značení vozovek - Laboratorní metody pro  
identifikaci. 
ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Předem 
připravené vodorovné dopravní značení. 
TP 70 Zásady pro provádění vodorovného dopravního značení (VDZ). 
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Požadavek/ 
charakteristika  

 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka 

 
Hmoty pro vodorovné dopravní značení  
 

 

Denní viditelnost - součinitel jasu  
Qd (hodnocení v novém stavu, po 
6 měsících a po 12 měsících) 

ĆSN EN 
1436+A1 
čl. 4.2.2 

bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 (asflatový 
povrch) – třída Q2 
bílá barva: min.130 mcd.m-2.lx-1 (betonový 
povrch) - třída Q3 
žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1  - třída Q1 

 

Denní viditelnost - činitel jasu  β 
(hodnocení v novém stavu, po 6 
měsících a po 12 měsících) 

ĆSN EN 
1436+A1 
čl. 4.2.3 
 

bílá barva: min.0,3 (asflatový povrch) - třída B2 
bílá barva: min.0,4 (betonový povrch) - třída B3 

žlutá barva: min. 0,2 - třída B1 

dle požadavku 
objednatele 

Noční viditelnost – měrný 
součinitel svítivosti  RL                        

(hodnocení v novém stavu, po 6 
měsících a po 12 měsících) 

ČSN EN 1436 
+A1 
čl. 4.3 
 

bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách 
za sucha - třída R2 
žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách 
za sucha - třída R 1 
min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za vlhka - 
třída RW1 
min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za deště - 
třída RR1 

 

Denní viditelnost –  trichromatické 
souřadnice           (hodnocení 
v novém stavu, po 6 měsících a po 
12 měsících) 

ČSN EN 
1436+A1 
čl. 4.4 

vyhovuje trichromatické 
souřadnice x,y 
pro vodorovné 
dopravní značení 
za sucha musí 
ležet v oblastech 
definovaných 
souřadnicemi 
bodů pro 
jednotlivé barvy 
TP 70, Oprava 1 

Drsnost - SRT (hodnocení 
v novém stavu, po 6 měsících a po 
12 měsících) 

ČSN EN 
1436+A1 
čl. 4.5 

minimálně  45 jednotek – třída S1   

Index opotřebení ( hodnocení  po 
12 měsících) 

ČSN EN 
1436+A1, 
NA.2.4  

hodnota indexu opotřebení: 1 ČSN EN 1824, 
příloha G 
 

Ochrana životního prostředí Nařízení č. 
1907/2006 
Nařízení č. 
453/2010 

evidence bezpečnostního listu  

Identifikace materiálu -  hustota, 
obsah pevných látek, obsah pojiva, 
obsah oxidu titaničitého, druh 
pojiva, pigment a anorganické 
látky, obsah balotiny 

ČSN EN 12802 vstupní údaje pro porovnání vyráběného 
materiálu s certifikovaným vzorkem při 
periodickém dohledu 
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Požadavek/ 
charakteristika  

 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka 

 
Předem připravené materiály  pro vodorovné dopravní značení  
 

 

Denní viditelnost - součinitel jasu  
Qd (hodnocení v novém stavu, po 
6 měsících a po 12 měsících) 

ĆSN EN 
1436+A1 
čl. 4.2.2 

bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 (asflatový 
povrch) – třída Q2 
bílá barva: min.130 mcd.m-2.lx-1 (betonový 
povrch) - třída Q3 
žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1  - třída Q1 

 

Denní viditelnost - činitel jasu  β 
(hodnocení v novém stavu, po 6 
měsících a po 12 měsících) 

ĆSN EN 
1436+A1 
čl. 4.2.3 
 

bílá barva: min.0,3 (asflatový povrch) - třída B2 
bílá barva: min.0,4 (betonový povrch) - třída B3 

žlutá barva: min. 0,2 - třída B1 

 

Noční viditelnost – měrný 
součinitel svítivosti  RL                        

(hodnocení v novém stavu, po 6 
měsících a po 12 měsících) 

ČSN EN 1436 
+A1 
čl. 4.3 
 

bílá barva: min.100 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách 
za sucha - třída R2 
žlutá barva: min.80 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách 
za sucha - třída R 1 
min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za vlhka - 
třída RW1 
min.25 mcd.m-2.lx-1 v podmínkách za deště - 
třída RR1 

 

Denní viditelnost –  trichromatické 
souřadnice           (hodnocení 
v novém stavu, po 6 měsících a po 
12 měsících) 

ČSN EN 
1436+A1 
čl. 4.4 

vyhovuje trichromatické 
souřadnice x,y 
pro vodorovné 
dopravní značení 
za sucha musí 
ležet v oblastech 
definovaných 
souřadnicemi 
bodů pro 
jednotlivé barvy 
TP 70, Oprava 1 

Drsnost - SRT (hodnocení 
v novém stavu, po 6 měsících a po 
12 měsících) 

ČSN EN 
1436+A1 
čl. 4.5 

minimálně  45 jednotek – třída S1   

Index opotřebení ( hodnocení  po 
12 měsících) 

ČSN EN 
1436+A1, 
NA.2.4  

hodnota indexu opotřebení: 1 ČSN EN 1824, 
příloha G 
 

Ochrana životního prostředí Nařízení č. 
1907/2006 
Nařízení č. 
453/2010 

evidence bezpečnostního listu  

Identifikace materiálu -  hustota, 
obsah pevných látek, obsah pojiva, 
obsah oxidu titaničitého, druh 
pojiva, pigment a anorganické 
látky, obsah balotiny 

ČSN EN 12802 vstupní údaje pro porovnání vyráběného 
materiálu s certifikovaným vzorkem při 
periodickém dohledu 

kromě materiálů 
při výrobě 
ošetřených 
materiálem na 
dodatečný posyp 

Identifikace  - součinitel jasu, 
trichromatické souřadnice, měrný 
součinitel svítivosti, drsnost 

ČSN EN 1790 vstupní údaje pro porovnání vyráběného 
materiálu s certifikovaným vzorkem při 
periodickém dohledu 

platí pro předem 
připravené 
materiály při 
výrobě ošetřené 
materiálem na 
dodatečný posyp 
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Technický list výrobku č. RS 17                                                                      

 
SYSTÉMY PROTI OSLNĚNÍ  

 

Systémy proti oslnění sestávají z umělé clony, která redukuje oslnění způsobené 
přibližujícími se předními světly protijedoucích vozidel nebo jinými vnějšími světelnými 
zdroji a jsou osazeny na svodidlech. 

 

 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Systémy proti oslnění se obvykle instalují na svodidla na pozemních komunikacích na 
těchto místech: 

 na středním pásu směrově rozdělených pozemních komunikacích, 
 mezi rovnoběžnými nebo sbíhajícími se pozemními komunikacemi s provozem 

v opačných směrech, 
 u zdroje oslňujícího světla, odrážejícího se na zařízeních a budovách v blízkosti 

pozemní komunikace, 
 v blízkosti oslňujícího světla ze zařízení a budov podél pozemní komunikace. 

 
  

 
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. 
 
ČSN EN 12676-1 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 1: Účinnost a 
funkční charakteristiky. 
 
ČSN EN 12676-1 ZMĚNA A1 Clony proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 1: 
Účinnost a funkční charakteristiky. 
 
ČSN EN 12676-1 Systémy proti oslnění na pozemních komunikacích – Část 2: Zkušební 
metody. 
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Požadavek / charakteristika  
dle ČSN EN 12676-1 ZMĚNA A1  

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka

Odolnost proti okamžitému vodorovnému 
zatížení - odolnost proti zatížení větrem 

čl. 4.7 vyhovuje  

Schopnost clonění světla čl. 4.5.2 
čl. 4.5.3   

vyhovuje  

Trvanlivost (dlouhodobá odolnost proti 
vodorovnému zatížení 
- plasty 
- kovové prvky 

čl. 4.4.1 
čl. 4.4.2 

vyhovuje  

Trvanlivost (dlouhodobá schopnost clonění 
světla) 
- plasty 
- kovové prvky 

čl. 4.4.1 
čl. 4.4.2 

vyhovuje  
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Technický list výrobku č. RS 18                                                                                                

 
 

NÁVĚSTIDLO SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ 
 

Jedná se o část světelného signalizačního zařízení, kterým se opticky vytváří světelné 
signály, pomocí nichž se řídí a usměrňuje provoz na pozemních komunikacích.  

Návěstidlo sestává z jedné nebo více optických jednotek umístěných ve skříni, 
z upevňovacího zařízení, slunečních clon, případně kontrastního rámu. Jeho úlohou je 
předávat vizuální informace účastníkům silničního provozu. 

 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Návěstidla se používají pro řízení provozu zejména na křižovatkách a přechodech pro 
chodce. Umísťují se po stranách jízdního pásu nebo na dopravních ostrůvcích, přičemž 
nesmí žádnou svou částí zasahovat do průjezdného profilu pozemní komunikace.  
Rozdělení návěstidel: 
- podle velikosti světelných polí návěstidel: 300 mm, 200 mm, 100 mm, 60 mm, 
- podle počtu světelných polí: 1, 2, 3 světelná pole, 
- podle účastníků dopravy: pro vozidla, pro chodce pro cyklisty, pro tramvaje, 
- signálu, který znázorňují: s plnými signály, se směrovými signály, signál doplňkové zelené 
šipky, signál pro opuštění křižovatky, pro řízení provozu v jízdních pruzích.   
 
 
 
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. 
ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla. 
ČSN 365601 Systémy silniční dopravní signalizace. 
ČSN EN 12675 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných 
signalizačních zařízení – Funkčně bezpečnostní požadavky. 
ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel. 
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu.  
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Požadavek / charakteristika 

dle ČSN EN 12368 
Ustanovení 

 
Požadavky Poznámka 

 
Všeobecné požadavky 
 

 

průměr světelných polí  čl. 6.2 200 nebo 300 mm  
 
Optické požadavky 
 

 

svítivost čl. 6.3    
NA.6.3 

výkonový stupeň 2/1  

rozložení svítivosti čl. 6.4    
NA.6.4 

typ M nad vozovkou 
typ W vedle vozovky 

 

rovnoměrnost jasu čl. 6.5 vyhovuje  
maximální fantomický signál čl. 6.6    

NA.6.6 
min. třída 3  

barva světelných polí čl. 6.7 vyhovuje  

symboly čl. 6.8 třída S1, 
S2 jen pro chodce 

 

kontrastní rám čl. 6.9 třída C2, C3  
 
Fyzikální požadavky 
 

 

požadavky na prostředí  čl. 5.1 třída A nebo B  

odolnost proti nárazu čl. 4, tabulka 9 třída  IR1, IR2, IR3  

odolnost proti horizontálnímu 
zatížení 

čl. 4.4 vyhovuje 
 

 

odolnost proti vibracím tabulka 10 vyhovuje  

 
Elektrické požadavky 
 

 

krytí  čl. 4.2 třída 3  
elektrická bezpečnost čl. 5.2 vyhovuje  
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Technický list výrobku č.  RS 19                                                                      

 
MATERIÁLY PRO DODATEČNÝ POSYP 

 
Materiál na dodatečný posyp je obecné  označení pro balotinu, protismykové přísady nebo 
směs těchto  materiálů, které  jsou nanášeny na hmoty pro vodorovné dopravní značení ihned 
po jejich aplikaci. 
 
Balotina jsou skleněné  kuličky   zajišťující  prostřednictvím  zpětného  odrazu   světla  
reflektorů     vozidla směrem k řidiči retroreflexi vodorovného dopravního značení. 
 
Protismykové přísady jsou tvrdá  zrna   přírodního  nebo  umělého  původu,  používaná  k  
zajištění    protismykových  vlastností  vodorovného dopravního značení. 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 

Materiály pro dodatečný posyp se výraznou mírou podílí na konečných vlastnostech 
prováděného vodorovného dopravního značení.  
 
 
 
 
 
 
 
Prováděcí předpisy: 
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhláška MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na  pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na  pozemních komunikacích. 
ČSN EN 1423 Vodorovné dopravní značení – Materiály pro dopravní značení – Dodatečný 
posyp – Balotina, protismykové přísady a jejich směsi, Změna A1 
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Požadavek/ 
charakteristika dle 
ĆSN EN 1423 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 
 ČR 

Poznámka 

 
Balotina 
 

 

zrnitost  čl. 4.1 vyhovuje  

index lomu čl. 4.2 min. třída A 
 

 

kvalita čl. 4.4 vyhovuje 
 
 

 

odolnost proti 
chemikáliím (voda, HCl, 
CaCl2, Na2S) 

čl. 4.3 vyhovuje  
 

 

povrchová úprava 
balotiny 

čl. 4.5 vyhovuje  
 

 

 
 
 
 
 

Požadavek/ 
charakteristika dle  

ĆSN EN 1423 

Ustanovení 
normy  

Požadavek 

 ČR 

Poznámka 

 
Protismykové přísady 

 

 

chemické charakteristiky čl. 5.1 hodnota pH musí být > 5 a < 
9,5 

 

zrnitost čl. 5.4 vyhovuje  

souřadnice barvy 
neprůhledných 
protismykových přísad 

čl. 5.3 vyhovuje  

činitel jasu 
neprůhledných 
protismykových přísad 

čl. 5.3 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. NS 1                                                                                                     

 
MOBILNÍ PLASTOVÁ VODÍCÍ STĚNA 

 
Mobilní plastové vodicí stěny jsou vodicí bezpečnostní dopravní zařízení, která se tvarem 
podobají betonovým svodidlům. Používají se pro dočasné fyzické rozdělení komunikačních 
ploch a slouží k usměrnění nebo oddělení provozu, nenahrazují však svodidla ani ocelové 
nebo betonové vodicí stěny. 
Materiál a provedení plastové vodicí stěny - plast, který po zlomení netvoří ostré hrany. 
 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Mobilní plastové vodicí stěny se používají pro: 
- dočasné fyzické rozdělení komunikačních ploch (např. na parkovištích, u skladů),  
- dočasné fyzické oddělení automobilové dopravy od pěší nebo cyklistické dopravy nebo od  
zastávek, 
- dočasné fyzické oddělení protisměrných příp. stejnosměrných jízdních pruhů automobilové 
dopravy, 
- vytváření podélných uzávěr na pracovních místech. 
 
Používají se tam, kde rychlost vozidel nedosahuje 50 km/h. Kladou se na povrch komunikací 
nebo odstavných a parkovacích ploch, nejsou určeny 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 

výška  čl. 2.2.1 300 mm – 1000 mm  

délka dílce čl. 2.2.1 1,0 m – 5,0 m  

min. délka stěny    čl. 2.2.1 10 m  

Barva tělesa plastové vodicí stěny čl. 2.2.3 vyhovuje  

Stabilita proti převržení  čl. 2.2.2 vyhovuje  

Odolnost plastové vodicí stěny proti 
nárazu  

čl. 2.2.4 vyhovuje  

Odolnost plastové vodicí stěny proti 
pádu 

čl. 2.2.5 vyhovuje  

Odolnost kloubu plastové stěny 
 

čl. 2.2.6 vyhovuje  
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Technický list výrobku č.  NS 2                                                                           

 
POLLER 

 
Poller je dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru výsuvného sloupu nebo výklopného segmentu 
zabudovaného do vozovky, které fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru.  
Poller se skládá ze skříně, výsuvného sloupu, nebo segmentu a výsuvného mechanismu s 
ovládáním. Osazuje se do jízdního pruhu nebo chodníku.  
Skříň je zabudovaná do vozovky tak, aby její horní část a zasunutý sloup nebo segment byly 
v úrovni povrchu vozovky. Ovládání výsuvného sloupu nebo segmentu může být elektrické, 
hydraulické případně mechanické. 
 
 
 
 
 
 
Použití výrobku: 
 
Poller slouží k regulaci provozu - fyzicky brání jízdě vozidel do vyhrazeného prostoru. 
Používá se k regulaci provozu v centrech měst.  
 
 
 
 
 
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 142  Parkovací zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 142 
Požadavky Poznámka 

Rozměry 

výška   čl. 6.2 600 mm – 1100 mm  

šířka    čl. 6.2 200 mm –  500 mm 
 

 

poloměr zaoblení hran čl. 6.2 ≤ 3,5 mm  

plocha červeného retroreflexního 
materiálu 

čl. 6.2 min. 50 cm2  

Červený retroreflexní materiál 

 

čl. 6.2 třída min. RA1 dle ČSN EN 
12899-1 

Mechanická pevnost  čl. 6.2 M ≥ 5000 Nm  
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Technický list výrobku č. NS 3                                                                                                     

 
SOUPRAVA VÝSTRAŽNÝCH SVĚTEL   

 
Souprava výstražných světel je sada tří až deseti funkčně vázaných výstražných světel typu 1. 
Svítivost všech světel soupravy musí být shodná. 

Výstražná světla mohou pracovat v následujících světelných režimech: 

 1. Postupný světelný řetězec:  

 -  Světla soupravy se rozsvěcují ve směru převádění provozu postupně za sebou a následně 
společně zhasínají. V noci musí být režim podložen trvale svítícím pilotním světlem. 

2. Postupný světelný bod: 

-  Světla soupravy se rozsvěcují postupně jednotlivě za sebou ve směru převádění dopravy a 
jednotlivě zhasínají. V noci musí být režim podložen trvale svítícím pilotním světlem. 

 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Souprava výstražných světel se používá k doplnění příčných uzávěr tvořených směrovacími 
deskami. 

 
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 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar tolerance 
rozměrů  2% 

výška            čl. 4.2.4 1,20 m – 1,30 m  

šířka              čl. 4.2.4 0,25 m – 0,35 m  

šířka pruhů  čl. 4.2.4 0,15 m – 0,25m  

sklon pruhů čl. 4.2.4 45°  

činná retroreflexní plocha  
 

čl. 4.2.4 min. 0,25 m2  

Počet pruhů čl. 4.2.4 5 horní pruh 
musí být 
červený 

Provedení pruhů - retroreflexní folie dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.2.4 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.2.4 třída CR2  

Barva zadní stěny  čl. 4.2.4 bílá nebo šedá  

Stabilita při zatížení větrem   čl. 4.2.4 - pružné vychýlení 
menší než 20 % výšky, 
- trvalé vychýlení menší 
než 10 % výšky 

 

Počet výstražných světel čl. 4.2.4 3 – 10  
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Technický list výrobku č. NS 4                                                                                                     

 
SVĚTELNÁ VODÍCÍ TABULE 

 

Světelná vodící tabule je vodící tabule doplněná o sestavu zpravidla 5 ks výstražných světel 
typu 1. Užívá se ve stejných případech jako vodící tabule. Světla se umisťují nad vodící 
tabuli, krajní světla musí být v úrovni konce vodící tabule. 

Výstražná světla mohou pracovat v následujících světelných režimech: 

 1. Postupný světelný řetězec:  

 -  Světla soupravy se rozsvěcují ve směru převádění provozu postupně za sebou a následně 
společně zhasínají. V noci musí být režim podložen trvale svítícím pilotním světlem. 

2. Postupný světelný bod: 

-  Světla soupravy se rozsvěcují postupně jednotlivě za sebou ve směru převádění dopravy a 
jednotlivě zhasínají. V noci musí být režim podložen trvale svítícím pilotním světlem.  

 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Světelná vodící tabule usměrňuje provoz ve směru šipek vodicí tabule a postupného blikání 
světel režimu „Postupný světelný řetězec“ nebo „ Postupný světelný bod“. Používá se pro 
označení zejména nebezpečného oblouku nebo pro označení, změny směru jízdy vyvolané 
změnou organizace provozu.  
Lze použít rovněž použít tři zkrácené vodicí tabule s jednou červenou šipkou a jedním 
výstražným světlem nad každou tabulí. 
 
 
 
 
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 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 66 
Požadavky Poznámka 

Rozměry vodicí tabule 
  

tolerance 
rozměrů   2%

délka                     čl. 4.4.2 1,50 m – 3,00 m  
výška                    čl. 4.4.2 0,50 m   
sklon pruhů    čl. 4.4.2 45°  
Provedení pruhů vodicí tabule - retroreflexní folie 

  
dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.4.2 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.4.2 třída CR2  

Výstražná světla čl. 4.3.2 typ 1  

Odolnost proti zatížení větrem   čl. 4.3.3 0,42 kN/m2  
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Technický list výrobku č. NS 5                                                                          

 
VODÍCÍ DESKA 

 
Vodící deska je svislá deska se střídavě červenými a bílými šikmými pruhy, která usměrňuje 
provoz ve směru sklonu šikmých pruhů a používá se k fyzickému i optickému oddělení 
jízdních pruhů.  

Vodicí deska je tvořena svislou deskou z pružného plastického materiálu. Na čelní straně je 
celkem 5 střídavě červených a bílých pruhů, přičemž horní pruh musí být červený. Může být 
jednostranná nebo oboustranná. 

Vodicí desky jsou levé, pravé a středové. 

 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Vodicí desky se používají k fyzickému i optickému oddělení jízdních pruhů. Doporučené 
odstupy vodících desek pro jednotlivé kategorie pozemních komunikací jsou: 
-  dálnice a silnice pro motorová vozidla 9 m – 18 m, 
-  pozemní komunikace mimo obec 6 m – 12 m, 
-  pozemní komunikace v obci max. 10 m. 
 
Jsou-li vodící desky osazeny v řadě na vodícím prahu, jsou jejich odstupy 5 m – 10 m. 
 
Vodicí desky jsou levé, pravé a středové. 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 12352  Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar tolerance 
rozměrů   2%

výška            čl. 4.4.5 0,40 m – 1,20 m 
 

 

šířka              čl. 4.4.5 0,15 m – 0,25 m 
 

 

sklon pruhů čl. 4.4.5 45° 
 

 

činná retroreflexní plocha  čl. 4.4.5 min. 0,03 m2 
 

 

Počet pruhů  

 
čl. 4.4.5 5 horní pruh 

musí být 
červený 

Provedení pruhů - retroreflexní folie dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.4.5 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.4.5 třída CR2  

Barva zadní stěny  čl. 4.4.5 bílá nebo šedá  

Stabilita při zatížení větrem   čl. 4.4.5 0,42kN/m2   
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Technický list výrobku č. NS 6                                                                          

 
ZÁBRANA PRO OZNAČENÍ UZAVÍRKY Z2 

 
Zábrana je vodorovná deska se střídavě červenými a bílými pruhy, která slouží k označení 
uzavírky nebo k vyznačení  (ohrazení) pracovního místa 
Zábrana je tvořena zpravidla hladkou deskou z plastické hmoty, pozinkovaného plechu nebo 
z hliníkové slitiny. Na čelní stěně jsou střídavě červené a bílé pruhy, přičemž červené pruhy 
musí být na začátku a konci zábrany. 
 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Zábrana slouží k označení uzavírky nebo k vyznačení  (ohrazení) pracovního místa. 
Na dálnici a silnici pro motorová vozidla se užití zábrany nepřipouští.  
Za snížené viditelnosti musí být zábrana doplněna výstražnými světly typu 1. 
Zábrana musí být upevněná tak, aby horní hrana byla ve výšce cca 1,0 m nad vozovkou, 
podpěrné sloupky se osazují do podkladních desek  

 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar  tolerance 
rozměrů 2 % 

standardní délky čl. 4.2.3 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 
3,0 m 

 

šířka na pozemních 
komunikacích s motorovou 
dopravou 

čl. 4.2.3 0,2 m; 0,25 m  

šířka na chodnících a 
cyklostezkách 

čl. 4.2.3 0,1 m   

délka středních pruhů čl. 4.2.3 0,25 m   

délka krajních červených pruhů    čl. 4.2.3 0,075 – 0,25 m   

Provedení pruhů - retroreflexní folie dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.2.3 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.2.3 třída CR2  

Odolnost proti zatížení větrem čl. 4.2.3 0,25 kN/m2  
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Technický list výrobku č. NS 7                                                                                                    

 
 

PARKOVACÍ ZÁVORA 
 

Parkovací závora je dopravní zařízení, které slouží k oddělení a vyhrazení parkovacích nebo 
garážovacích ploch. Skládá se z břevna závory a sloupku závory. 
Břevno závory je pohyblivá část, která dává mechanickou výstrahu a zasahuje do 
průjezdného prostoru pozemní komunikace. U automatické závory je sloupek nahrazen 
skříní, ve které je umístěn pohon se sklápěcím mechanizmem břevna a řídící jednotka.  
Podle pohybu břevna lze parkovací závory rozdělit na: závory s otočným břevnem (pohyb 
břevna ve vodorovné rovině) a závory s sklopným břevnem (pohyb břevna ve svislé rovině).  
Podle způsobu ovládání lze parkovací závory rozdělit na ruční a automatické ovládání.  
 
 
 
 
 
Použití výrobku: 
 
Parkovací závory slouží k oddělení a vyhrazení parkovacích nebo garážovacích ploch a k 
zamezení vjezdu do těchto vyhrazených míst. 
 
 
 
 
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 142  Parkovací zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 142 

Požadavky Poznámka 

Rozměry 

pohledová šířka břevna   čl. 5.2 min. 80 mm  

výška břevna nad vozovkou čl. 5.2 800 mm – 1200 mm  

délka červených a bílých pruhů čl. 5.2 cca 250 mm  

poloměr zaoblení hran čl. 5.2 ≤ 3,5 mm  

Barva pruhů závory - červená, bílá 

 

čl. 5.2 koncový pruh vždy 
červený 

 

Provedení červených pruhů 
závory - retroreflexní materiál 

čl. 5.2 třída RA1 dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost břevna proti tlaku větru čl. 5.2 0,42 kN/m2  

Doba sklápění nebo zvednutí čl. 5.2 max. 7 s  
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Technický list výrobku č. NS 8                                                                                                   

 
 

REGULAČNÍ SLOUPEK 
 
Regulační sloupek je dopravní zařízení, zpravidla ve tvaru sloupu, které slouží k regulaci 
provozu, fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru komunikace, případně 
usměrňuje a odděluje provoz motorových vozidel od pěších.  
Regulační sloupky mohou být vyrobeny z různých materiálů např. kovů, kamene, betonu i 
plastů. Jedná se o trubky nebo tyče, většinou s okrasnými prvky (hlava, prstence apod.).  
 
 
 
 
 
Použití výrobku: 
 
Fyzicky brání vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru komunikace, případně usměrňuje a 
odděluje provoz motorových vozidel od pěšího provozu. K zahrazení prostoru a usměrnění 
provozu je zpravidla potřeba víc než jednoho sloupku. Regulační sloupky se používají 
zejména v centrech měst a umisťují se zpravidla na chodníky nebo do míst, která nejsou 
určena pro jízdu motorových vozidel. 
 
 
 
 
 
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 142  Parkovací zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 142 
Požadavky Poznámka 

Rozměry 

výška    čl. 3.2 700 mm – 1200 mm  

šířka   čl. 3.2 50 mm –  500 mm  

poloměr zaoblení hran čl. 3.2 ≤ 3,5 mm  

Mechanická pevnost  
 

čl. 3.2 M  = 3000 Nm - 6000 Nm  
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Technický list výrobku č. NS 9                                                                            

 
SVĚTELNÁ ZÁBRANA 

 
Světelná zábrana je zábrana Z2 doplněná sestavou obvykle tří nebo pěti výstražných světel 
typu 1.  
Zábrana je vodorovná deska se střídavě červenými a bílými pruhy, která slouží k označení 
uzavírky nebo k vyznačení  (ohrazení) pracovního místa 
Zábrana je tvořena zpravidla hladkou deskou z plastické hmoty, pozinkovaného plechu nebo 
z hliníkové slitiny. Na čelní stěně jsou střídavě červené a bílé pruhy, přičemž červené pruhy 
musí být na začátku a konci zábrany. 
 
Světla mohou pracovat v následujících světelných režimech: 

a) Současné blikání všech světel - Všechna světla se rozsvěcují a zhasínají současně.  
 
b) Střídavé blikání - Střídavé blikání sudých a lichých světel. Režim upozorňující na 

pracovní místo. 
 
c) Postupný světelný řetězec - Světla soupravy se rozsvěcují ve směru převádění 

provozu postupně za sebou a následně společně zhasínají. V noci musí být režim 
podložen trvale svítícím pilotním světlem.  

 
d) Postupný světelný bod - Světla soupravy se rozsvěcují postupně jednotlivě za sebou 

ve směru převádění dopravy a jednotlivě zhasínají. V noci musí být režim podložen
trvale svítícím pilotním světlem.  

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Světelná zábrana slouží k označení uzavírky nebo k vyznačení  (ohrazení) pracovního místa. 
zejména za snížené viditelnosti.  
Zábrana musí být upevněná tak, aby horní hrana byla ve výšce cca 1,0 m nad vozovkou, 
podpěrné sloupky se osazují do podkladních desek. Světla se umisťují nad zábranou, krajní 
světla musí být v úrovni konce zábrany. 
Na komunikaci nižšího dopravního významu v obci lze použít výstražných světel typ 2.  
Na chodníku a stezce pro cyklisty lze použít výstražných světel typu 3. 
Na dálnici a silnici pro motorová vozidla se použití zábrany nepřipouští.  
 
 
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 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 66 
Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar  tolerance 
rozměrů 2 % 

standardní délky čl. 4.2.3 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 2,5 m; 
3,0 m 

 

šířka na pozemních 
komunikacích s motorovou 
dopravou 

čl. 4.2.3 0,2 m; 0,25 m  

šířka na chodnících a 
cyklostezkách 

čl. 4.2.3 0,1 m            

délka středních pruhů čl. 4.2.3 0,25 m            

délka krajních červených pruhů    čl. 4.2.3 0,075 – 0,25 m           

Provedení pruhů - retroreflexní folie dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.2.3 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.2.3 třída CR2  

Odolnost proti zatížení větrem čl. 4.2.3 0,25 kN/m2  

Výstražná světla - rozestup 
světel 

čl. 4.3.2 ≤  1,0 m  
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Technický list výrobku č. NS 10                                                                           

 
 

VODÍCÍ PRÁH, VODOROVNÁ PATKA 
 

Vodící práh je vodicí zařízení, složené z jednotlivých dílců položeným na vozovce a používá 
se k fyzickému oddělení jízdních pruhů a k umístění řady vodicích desek 
Dílce prahu jsou zpravidla z recyklátu a jsou vzájemně propojeny pomocí zámků. Profil dílce 
je tvaru rovnostranného lichoběžníka nebo kruhového vrchlíku s náběhy, přičemž každý dílec 
má zařízení pro upevnění vodicí desky. 
Vodorovná patka je podstavec pro umístění jedné vodicí desky, je tvořena jedním dílcem 
s náběhy a zařízením pro upevnění vodicí desky. 
 
 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Vodící práh se používá k fyzickému oddělení protisměrných i souběžných jízdních pruhů a 
k umístění řady vodicích desek. 
Vodicí práh může být doplněn o retroreflexní prvky žluté barvy v odstupech cca 1m. 
Vodorovná patka zajišťuje stabilitu jedné vodicí desky a řada patek s vodicí deskou má stejné 
použití jako vodicí práh. 

 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 66 
Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar vodícího prahu a vodorovné patky tolerance 
rozměrů   2%

výška            čl. 4.4.6 0,08 m – 0,12 m  

šířka v patě             čl. 4.4.6 max.  0,30 m 
 

 

Barva  čl. 4.4.6 žlutá  
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Technický list výrobku č. NS 11                                                                        

 
ZVÝRAZŇUJÍCÍ DESKA 

 
Velká zvýrazňující deska 
Sestává z pružné červené nebo oranžové vertikální desky umístěné na vodorovné patce, která 
se používá k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa. 
 
Malá zvýrazňující deska 
Je tvořena červenou nebo oranžovou vertikální deskou, upevněnou na dopravním knoflíku. 
Je doplňkem přechodného dopravního knoflíku. 
 
 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Velká zvýrazňující deska 
Používá se k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa, kde se 
nepředpokládá intenzita provozu vyšší než cca 10000 vozidel za 24 hodin. 
 
Malá zvýrazňující deska 
Je doplňkem přechodného vodorovného dopravního značení tvořeného dopravními knoflíky
a užívá se jen v případě, že dopravní knoflíky vytvářejí podélnou čáru souvislou. 
 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 66 
Požadavky Poznámka 

Velká zvýrazňující deska   
Rozměry a tvar tolerance 

rozměrů   2%

výška            čl. 4.4.3 0,20 m – 0,40 m  

šířka              čl. 4.4.3 0,08 m – 0,15 m 
 

 

Barva desky  čl. 4.4.3 červená nebo oranžová  

Retroreflexní prvek 

- odrazka nebo retroreflexní fólie  

čl. 4.4.3 třída RA2 dle ČSN EN 
12899-1 

Plocha retroreflexního prvku čl. 4.4.3 min. 10 cm2 
 

 

Malá zvýrazňující deska  
Rozměry a tvar 

výška            čl. 4.4.4 cca 0,10 m  

šířka              čl. 4.4.4 cca 0,10 m  

Barva desky čl. 4.4.4 červená nebo oranžová  
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Technický list výrobku č. NS 12                                                                                         

 
POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE 

 
Pojízdná uzavírková tabule je uzávěrové zařízení s dopravními značkami a výstražnými 
světly, zpravidla na přívěsu nebo na vozidle, které krátkodobě označuje zejména překážku 
provozu na pozemní komunikaci, uzavření jízdního pruhu nebo práci na pozemní 
komunikaci. 
 
Typy pojízdných uzavírkových tabulí 
 
typ I pro dálnice a silnice pro motorová vozidla 
vybavení - světelná šipka a světelný kříž typ A,  
                  dvě horní výstražná světla typ 4, 
                  horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě.  

typ II pro ostatní pozemní komunikace 
vybavení - světelná šipka a světelný kříž typ B nebo značka A 15 „Práce“, 
                  dvě horní výstražná světla typ 4, 
                  horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě.  
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Používají se pro krátkodobé označení překážek provozu na pozemní komunikaci, pro 
uzavření jízdního pruhu nebo při práci na pozemní komunikaci 

 
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 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Pojízdná uzavírková tabule typ I 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry  tolerance 
rozměrů   2%

výška tabule bez nosiče čl. 4.2.5 3,60 m - 4,00 m  

šířka tabule čl. 4.2.5 2,10 m – 2,50 m  

šířka rámu čl. 4.2.5 cca 0,50 m  

šířka červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 cca 0,25 m  

sklon červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 45°  

průměr symbolů dopravní značky C 
4a, C 4b  

čl. 4.2.5 1,50 m  

Retroreflexe rámu tabule  
  

čl. 4.2.5 třída RA1 

Kolorita rámu tabule čl. 4.2.5 
 

třída CR2 

Retroreflexe značek čl. 4.2.5 
 

třída RA2 

Kolorita značek čl. 4.2.5 
 

třída CR2 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost proti zatížení větrem   čl. 4.2.5      0,25 kN/m2  
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Pojízdná uzavírková tabule typ II 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry  
 

tolerance 
rozměrů   2%

výška tabule bez nosiče čl. 4.2.5 2,40 - 3,00 m  

šířka tabule čl. 4.2.5 1,60 – 2,00 m  

šířka rámu čl. 4.2.5 cca 0,30 m  

šířka červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 cca 0,20 m  

sklon červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 45°  

průměr symbolů dopravní značky C 
4a, C 4b 

čl. 4.2.5 0,90 m  

délka hrany dopravní značky A 15  
 

čl. 4.2.5 0,90 m 
 

 

Retroreflexe rámu tabule  
  

čl. 4.2.5 třída RA1 

Kolorita rámu tabule čl. 4.2.5 
 

třída CR2 

Retroreflexe značek čl. 4.2.5 
 

třída RA2 

Kolorita značek čl. 4.2.5 
 

třída CR2 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost proti zatížení větrem   čl. 4.2.5       0,25 kN/m2  
 
 



 73

 

Technický list výrobku č. NS 13                                                                             

 
SMĚROVACÍ DESKA 

 
Směrovací deska je svislá deska se střídavě červenými a bílými šikmými pruhy, nebo 
červenou šipkou a šikmými pruhy, která usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů, 
nebo šipky. 
Směrovací deska je tvořena zpravidla deskou z plastické hmoty nebo z hliníkové slitiny. Na 
čelní straně je celkem 5 střídavě červených a bílých pruhů, přičemž horní pruh musí být 
červený. Činná plocha desky může být tvořena také červenou šipkou uprostřed a šikmými 
pruhy pod a nad šipkou. 
V ojedinělých případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou 
flourescenční barvou. 

Směrovací desky jsou levé, pravé a středové. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Směrovací desky se používají v sestavách. Provádí se jimi příčná i podélná uzávěra v rámci 
pracovního místa a převádí provoz do protisměrného jízdního pásu vícepruhových 
pozemních komunikací. 
Směrovací deska se upevňuje do podkladní desky, v odůvodněných případech lze podstavce 
zatěžovat pytli s pískem.  
Vzdálenost hrany směrovacích desek od okraje jízdního nebo pomocného pruhu má být 
alespoň 0,25 m. Umisťují se spodním okrajem činné plochy ve výšce 0,15 m – 0,25 m nad 
úrovní vozovky.  
Pro zabezpečení stavebních jam, nebo užití na chodníku nebo stezce pro cyklisty je jejich 
užití nepřípustné. 
 
 
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 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 66 
Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar tolerance 
rozměrů  2% 

výška            čl. 4.2.4 1,20 – 1,30m  

šířka              čl. 4.2.4 0,25 – 0,35m  

šířka pruhů  čl. 4.2.4 0,15 – 0,25m  

sklon pruhů čl. 4.2.4 45°  

činná retroreflexní plocha  čl. 4.2.4 min 0,25 m2  

Počet pruhů čl. 4.2.4 5  horní pruh 
musí být 
červený 

Provedení pruhů -  retroreflexní folie dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.2.4 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.2.4 třída CR2  

Barva zadní stěny  čl. 4.2.4 bílá nebo šedá  

Stabilita při zatížení větrem   čl. 4.2.4 0,42 kN/m2  
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Technický list výrobku č. NS 14                                                                             

 
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. 
 
ČSN EN 12352  Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla. 
 
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 - 2000 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  
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Technický list výrobku č. NS 15                                                                         

 
VODÍCÍ TABULE 

 
Vodící tabule je vodorovná deska se střídavě červenými a bílými šipkami, která usměrňuje 
provoz ve směru šipek. 
Vodící tabule je tvořena deskou z pozinkovaného plechu, hliníkové slitiny nebo plastické 
hmoty. Na čelní straně je obvykle pět červených šipek s bílým podkladem z retroreflexní 
fólie. 

V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou 
fluorescenční barvou. 

 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Vodící tabule usměrňuje provoz ve směru šipek. Trvalá vodicí deska označuje zejména 
nebezpečný oblouk, přenosná označuje zpravidla změnu směru jízdy vyvolanou změnou 
organizace provozu.  
Vodicí deska musí být upevněna tak, aby její horní hrana byla ve výšce 1,50 m – 2,00 m nad 
vozovkou. 
 

 
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 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry vodicí tabule tolerance 
rozměrů  2% 

délka                     čl. 4.4.2 1,50 m – 3,00 m  

výška                    čl. 4.4.2 0,50 m   

sklon pruhů   čl. 4.4.2 45°  

Provedení pruhů vodicí tabule  - retroreflexní folie dle ČSN EN 
12899-1    

retroreflexe čl. 4.4.2 třída min. RA1  

kolorita čl. 4.4.2 třída CR2  

Odolnost proti zatížení větrem   čl. 4.4.2        0,42 kN/m2  
 
 



 79

 

Technický list výrobku č. NS 16                                                                          

 
ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPEK 

 
Zvýrazňující sloupek má tvar válce a je opatřen alespoň dvěma, zpravidla však třemi pásy 
retroreflexní folie. Je obvykle vyroben z plastické hmoty. Zaoblení hran, které by v případě 
nárazu hlavy mohly způsobit úraz, musí mít poloměr alespoň 5 mm.   

Barva sloupku je bílá, šedá/černá, červená nebo žlutá/oranžová, retroreflexní pruhy mají 
barvu bílou, žlutou/oranžovou nebo červenou.  Nejvhodnější kombinace jsou:  
- žluté/oranžové nebo bílé pruhy na šedém/černém sloupku, 
- červené pruhy na bílém sloupku, 
- bílé pruhy na červeném sloupku, 
- bílé pruhy na žlutém/oranžovém sloupku. 

Řidiči vozidla pohybujícího se po komunikaci se musí zvýrazňující sloupek jevit jako plocha 
o šířce 60 až 120 mm a výšce 600 až 1200 mm. 

Profil sloupku je zpravidla kruhový. Nahoře je uzavřený. Retroreflexní pruhy jsou umístěny v 
horní polovině (části) sloupku. Šířka pruhů je přibližně stejná jako šířka mezer a je 45 mm–
70 mm. Horní hrana nejvyššího retroreflexního pruhu je umístěna cca 45 mm–70 mm pod 
vrcholem sloupku. 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Sloupky se používají zejména pro: 
- označení připojení cyklistické stezky na silnici, místní nebo účelovou komunikaci,  
- oddělení plochy pro pěší od jízdního pásu a pod. (např. v zóně 30). 

Sloupky se umísťují mimo průjezdní prostor komunikace, na jeho okraji nebo na chodníku. 

Pro označení zaústění cyklistické komunikace je zapotřebí dvou sloupků. Vzdálenost sloupku 
od obrubníku (kolmo na osu vozovky) má být 0,5 až 1,0 m, vzdálenost od začátku nebo 
konce zaústění (ve směru jízdy vozidel) 0,5 až 3,0 m.  

Sloupky pro oddělení plochy pro pěší od jízdního pásu se umisťují na chodníku nebo v pěších 
zónách na ploše komunikace ve vzdálenosti 0,5 až 1,0 m od obrubníku nebo podél hranice 
vyznačované plochy a 3 až 10 m od sebe navzájem. Řada sloupků vytváří pomyslnou hranici 
mezi oběma plochami. Je proto vhodné použít alespoň 5 sloupků. 

V zónách 30 se sloupky umisťují v potřebné vzdálenosti od vchodů do budov nebo jiných 
staveb (viz TP 218 Navrhování zón 30). 

Tyto sloupky lze použít i pro zabránění parkování vozidel polovinou vozidla na chodníku. 
V daném úseku komunikace lze používat jen jeden druh sloupků. 
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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. 
 
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky.  
 
ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky. 
  
 TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání. 
 
TP 217  Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích. Zvýrazňující sloupky, 
obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky. Zásady pro 
používání. 
  
TP 218 Navrhování zón 30. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 217 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a tvar 

výška            čl. 4.1 600 mm – 1200 mm  

šířka              čl. 4.1 60 mm – 120 mm  

šířka pruhů a mezer  čl. 4.1 45 mm – 70 mm  

počet pruhů  čl. 4.1 min. 2  

Vizuální charakteristiky 

trichromatické souřadnice a činitel 
jasu  (sloupek) 

čl. 4.3.1 vyhovuje  

součinitel retroreflexe  (pruhy) čl. 4.3.2 třída min. RA2 

kolorita (pruhy) čl. 4.3.2 třída CR1 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost  při zatížení větrem  
(sloupek) 

čl. 4.3.3 vyhovuje  

Odolnost  proti nárazu (sloupek) 
 

čl. 4.3.4 vyhovuje  

Odolnost proti korozi (kovové 
části sloupku) 

čl. 4.3.5 vyhovuje  

Trvanlivost  (sloupek)  

viditelnost ve dne  čl. 4.3.6 vyhovuje  

odolnost proti dynamickému 
nárazu  

čl. 4.3.6 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. NS 17                                                                           

 
OBRUBNÍKOVÁ  ODRAZKA 

 
Obrubníková odrazka je všesměrový optický prvek, který odráží světlo vratným odrazem ze 
všech směrů přibližně stejně. Má zpravidla tvar dvou polokoulí o různém poloměru, ale 
společném středu. Je zpravidla vyrobena z tvrzeného skla, lze však použít i jiné materiály. 
Dolní polokoule je pokovena odraznou vrstvou a přechází ve válcovou část sloužící pro 
upevnění odrazky (ve vývrtu) v obrubníku. 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 

Obrubníková odrazka se používá pro zvýraznění zvýšených obrub dělících a směrovacích 
dopravních ostrůvků a obrub jízdních pruhů křižovatek, zvláště okružních křižovatek všech 
typů. Jedná se o retroreflexní prvek, který v noci a za podmínek snížené viditelnosti, při 
nasvícení reflektory vozidla, odráží dopadající světlo zpět k řidiči a tím obruby opticky 
zvýrazňuje. Odrazka se zpravidla osazuje do předvrtaného otvoru v obrubníku, a to nejméně 
2 cm od jeho okraje.  

Výška obrubníkové odrazky nad povrchem obrubníku je max. 30 mm. 
 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení + A1. 
 
ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní 
požadavky a funkční charakteristiky.  
 
TP 217  Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích. Zvýrazňující sloupky, 
obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky. Zásady pro 
používání. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 217 
Požadavky Poznámka 

Rozměry činné plochy  čl. 5.1 150 mm2 – 1000 mm2  

Vizuální charakteristiky 

součinitel svítivosti čl. 5.3.1 vyhovuje  

barva  čl. 5.3.1 bílá  

Trvanlivost  

odolnost proti nárazu  čl. 5.3.3 vyhovuje  

součinitele svítivosti (pouze pro 
odrazku z plastické hmoty)   

čl. 5.3.3 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. NS 18                                                                           

 
VODÍCÍ TRVALE SVÍTÍCÍ KNOFLÍK 

 
Vodicí trvale svítící knoflíky se používají pro optické vedení vozidla na komunikaci. 
Zpravidla se používají v tunelech a osazují se na obrubník.  

Tvar vodicích trvale svítících knoflíků není stanoven. Vodicí trvale svítící knoflíky nejsou 
určeny k pojíždění koly vozidel a mohou vyčnívat nad obrubníkem event. vozovkou nejvíce 
25 mm. 

Barva světla trvale svítících prvků, realizovaná zpravidla LED, je vpravo ve směru jízdy 
žlutá / oranžová, vlevo bílá. 

 

 

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 

Vodicí trvale svítící knoflíky se používají pro označení okraje jízdního pásu  podobně jako 
směrové sloupky. Vodicí trvale svítící knoflíky se umísťují mimo jízdní pruhy, na jejich 
vnější okraj. Vzdálenost knoflíku od obrubníku (kolmo na osu vozovky) nemá být větší než 
0,15 m.  

Ve směru jízdy se knoflíky umísťují oboustranně vstřícně ve vzájemné vzdálenosti cca 10 m. 
Konkrétní vzdálenost řeší projektová dokumentace. 
 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení + A1. 
 
TP 217  Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích. Zvýrazňující sloupky, 
obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky. Zásady pro 
používání. 
 
TP 98 Technologické vybavení tunelů. 
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 Charakteristiky  Ustanovení 

TP 217 
Požadavky Poznámka 

Výška nad obrubníkem            čl. 6.1 max. 25 mm  

Vizuální charakteristiky 

svítivost a prostorové rozložení 
svítivosti  

čl. 6.3.1 vyhovuje 
 

 

barva  čl. 6.1 vyhovuje  

Odolnost  proti nárazu čl. 6.3.2 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. NS 19                                                                          

 
ZVÝRAZŇUJÍCÍ KNOFLÍKY 

 
Zvýrazňující knoflík je složen zpravidla z pouzdra, určeného k osazení do vozovky, víka 
odolného proti mechanickému poškození přejíždění koly vozidel a ze světelného zdroje. 
Zvýrazňující knoflík je určen k zabudování do vozovky tak, že nad povrch vozovky smí 
vyčnívat nejvýše jen hlava víka, tj. vrchní část se světelným zdrojem a to podle těchto 
požadavků: 

třída V1 ≤ 18 mm výška vyčnívající části knoflíku nad povrchem vozovky 
třída V2 ≤ 25 mm výška vyčnívající části knoflíku nad povrchem vozovky 

Zařízení se zpravidla skládá z řídící jednotky a vlastních knoflíků, přičemž řídící jednotka 
ovládá světelné zdroje v jednotlivých knoflících. 
 
Podle režimu svícení se zvýrazňující knoflíky dělí na: 
- zvýrazňující knoflíky svítící trvale zpravidla bílým světlem, které zvýrazňují vodorovnou 

dopravní značku, 
- zvýrazňující  knoflíky svítící přerušovaným žlutým světlem, které zvýrazňují nebezpečné 

místo/prostor a upozorňují na ně. 

Tvar knoflíku není stanoven. 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Zvýrazňující knoflíky svítící trvale 

Zvýrazňující knoflíky svítící trvale lze použít jako prvky pro zvýraznění vodorovného 
dopravního značení, a to zvýraznění podélné čáry nebo vodicí čáry zejména v obloucích, dále 
pro zvýraznění vodorovného značení na přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty. 
Knoflíky se uplatní zejména za podmínek snížené viditelnosti, tedy v noci, za šera a za mlhy. 
Knoflíky jsou směrovány vždy proti směru přijíždějících vozidel, jejichž řidičům jsou 
určeny.  

Zvýrazňující knoflíky svítící trvale se umisťují podobně jako dopravní knoflíky do mezer 
podélných čar přerušovaných nebo těsně vedle podélných čar souvislých a vodících čar. Pro 
zvýraznění vodorovného značení přechodu pro chodce nebo přejezdu pro cyklisty se knoflíky 
umisťují ve vzdálenosti 0,15 až 0,30 m před a za bílé plochy přechodu nebo přejezdu ve 
směru přijíždějících vozidel.  
Barva světla trvale svítících zvýrazňujících knoflíků je stejná jako barva vodorovné značky, 
zpravidla tedy bílá.  
 
Zvýrazňující  knoflíky svítící přerušovaným žlutým světlem 

Zvýrazňující  knoflíky svítící přerušovaným žlutým světlem se používají pro zvýraznění 
místa/prostoru na pozemní komunikaci, které při průjezdu vyžadují od řidiče dbát zvýšené 
pozornosti a opatrnosti. Zejména se jedná o přechody pro chodce. 

Zvýrazňující  knoflíky pro zvýraznění přechodu pro chodce se umísťují na okraji po obou 
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stranách přechodu a na obou stranách komunikace. Vymezují tedy celkovou plochu 
přechodu. Na místo přechodu upozorňují řidiče současným blikáním žlutým světlem. 
Zvýrazňující knoflíky lze v odůvodněných případech použít i pro zvýraznění nástupních 
ostrůvků. Pak se umísťují před nástupní ostrůvek ve směru přijíždějících vozidel do 
dopravního stínu nebo na jeho okraj, vyznačeného vodorovnou dopravní značkou č.V13a. Na 
místo nástupního ostrůvku upozorňuje řidiče současným nebo postupným blikáním (ve směru 
jízdy) žlutým světlem. 

Pro vyznačení a zvýraznění přechodu pro chodce lze použít zvýrazňující knoflíky svítící 
trvale bílým světlem, umístěné těsně před a těsně za bílé plochy vodorovné dopravní značky 
nebo zvýrazňující knoflíky svítící přerušovaným žlutým světlem, umístěné po obou stranách 
přechodu. Tyto dvě možnosti nelze kombinovat. 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky - Část 1: Základní 
požadavky a funkční charakteristiky.  
 
ČSN EN 12352  Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla.  
 
TP 217 Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích. Zvýrazňující sloupky, 
obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky. Zásady pro 
používání. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 217 
Požadavky Poznámka 

Výška nad povrchem vozovky          čl. 7.1 třída V1, třída V2    

Vizuální charakteristiky  

viditelnost v noci  čl. 7.3.1 vyhovuje  

viditelnost ve dne čl. 7.3.2 vyhovuje  

barva trvale svítícího knoflíku  čl. 7.2.1 
 

bílá  

barva blikajícího knoflíku   čl. 7.2.2 žlutá  

Odolnost proti nárazu  čl. 7.3.3 vyhovuje  

Odolnost proti přejetí kolem 
vozidla 

čl. 7.3.4 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. NS 20                                                                                                 

 
PŘENOSNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 

 
Přenosné dopravní značky jsou stejného provedení jako svislé dopravní značky a jsou 
osazeny  na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojanech a nejsou pevně zabudované 
do terénu nebo na vozidle, sloupky v podkladní desce nebo stojany mohou být umístěny i na 
vozovce.  
Pro podpěrné konstrukce sloupků přenosných SDZ jsou zpravidla používány čtvercové ocelové 
pozinkované profily nebo profily z hliníkové slitiny obvykle rozměrů 40 x 40 mm a tloušťce 
stěny do 3 mm. Sloupek je opatřen červenými a bílými pruhy z retroreflexního materiálu. Šířka 
pruhů je 100 až 200 mm, celková délka úpravy je nejméně 450 mm.  

 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
  
Přenosné dopravní značky se používají při dopravních opatřeních pro vyznačení přechodné 
změny dopravního značení. 
V oblasti pracovních míst se přenosné SDZ umísťují spodní hranou značky ve výšce 
minimálně 0,60 m nad úrovní vozovky.   

 
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 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.  
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
             Svislé dopravní značky. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 143 
Požadavky Poznámka

Rozměry a tvary činné plochy 
 

6.1.1 Tolerance rozměrů činné plochy 
značky: 
- základní rozměry ± 2 % 
- lemy, symboly, výška písma ± 5 % 
- poloměr zaoblení rohů ± 10 % 

 

 

Provedení činné plochy 
 

6.1.2 SDZ musí být třídy P3 – v činné ploše 
nesmí být žádné otvory. 
Vizuální posouzení nalepení folie, 
provedení soulepu, ostrost obrysů. 

 

 

Rozměry štítu značky 
 

6.2 Poloměr zaoblení rohů štítů min. 20 
mm. 
Přesah štítu značky od okraje činné 
plochy max. 20 mm. 
Odchylka rovnoběžnosti štítu a činné 
plochy  max. 0,5 % délky. 

 

 

Provedení štítu značky 6.2 SDZ musí být třídy E2 – hrana musí 
být profilovaná, nebo vybavena 
ochranným profilem. 
Vizuální posouzení matu a barvy 
zadní strany štítu. 

 

 

Korozivzdornost - odolnost proti 
působení solné mlhy 

 

6.2 SDZ musí být třídy SP1 nebo SP2. 
Tloušťka ochranné vrstvy Zn min. 15  
µ. 

 

 

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené ve hmotě – nový 
stav 

 

4.1.1 SDZ musí být třídy min R1 
 

 

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené ve hmotě – 
nový stav 
 

4.1.2 SDZ mohou být třídy R´1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené ve hmotě – po 2 
letech vystavení povětrnosti 

 

4.1.3 SDZ musí být třídy min. R1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené ve hmotě – 
po 2 letech vystavení povětrnosti 

 

4.1.3 min. 80 % hodnot uvedených v tab. 8 
(R´1),tab. 9 (R´2),tab.NA.3 (R´3) jen 
pro α = 20´a β =5º a 30º 

 

 

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené sítotiskem - nový 
stav 

 

4.1.1 SDZ musí být třídy min R1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené sítotiskem – 
nový stav 

 

4.1.2 SDZ mohou být třídy R´1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené sítotiskem – po 2 
letech vystavení povětrnosti 

 

4.1.3 SDZ musí být třídy min. R1   
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Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené sítotiskem – 
po 2 letech vystavení povětrnosti 

 

4.1.3 min. 56 % hodnot uvedených v tab. 8 
(R´1), tab. 9 (R´2), tab. NA.3 (R´3) 
jen pro α = 20´a β =5º 

 

 

Odolnost proti nárazu - poškození folie 
 

4.2.1 Mimo kruh o poloměru 6 mm se 
středem v místě dopadu se nesmí 
objevit žádné trhlinky nebo oddělení 
vrstev od podkladu. 

 

 

Odolnost štítu značky proti působení 
větru 

 

čl. 5.1.1 SDZ musí být třídy min. WL2 
- max. poměrný pružný průhyb 50 
mm/m, 
- max. poměrný trvalý průhyb 10 
mm/m. 

 

 

Odolnost štítu značky a nosné 
konstrukce proti působení 
projíždějícího vozidla 

 

5.1.2 při zatížení vodorovnou silou 80 A 
(trojúhelník, kruh) nebo 150 A 
(obdélník 1 x 1,5 m) 
- max. poměrný pružný průhyb 100 
mm/m, 
- max. poměrný trvalý průhyb 20 
mm/m. 

 

 

Odolnost štítu značky proti nárazu 
 

5.1.3 při nárazu koule hmotnosti 0,90 kg z 
výšky 1,75 m nesmí dojít k prasknutí 
a deformace štítu musí být menší než 
1/50 největšího rozměru SDZ 

 

 

Stabilita sestavy štítu značky a 
podpěrné konstrukce proti působení 
větru 
 

 Při statickém tlaku větru v obci WI = 
0,25 kN/m2 a mimo obec WE = 0,42 
kN/m2 se sestava štítu značky a 
podpěrné konstrukce nesmí převrátit 
 

 

 
 



 92

 

Technický list výrobku č. NS 21                                                                                                

 
ZAŘÍZENÍ PŘEDBĚŽNÉ VÝSTRAHY 

 
Je zpravidla přenosné, zejména mobilní zařízení, které svým uspořádáním a umístěním 
upozorňuje, například na pracovní místo nebo na pojízdnou uzavírkovou tabuli typu I a může 
upozorňovat i na změnu směru jízdy v jízdních pruzích, nehodu, kolonu apod. 
 
Jako zařízení předběžné výstrahy se používá: 
- pojízdná uzavírková tabule typu II se střídavě svítícími výstražnými světly, 
- světelná šipka typu B, a to buď samostatně  nebo v kombinaci se symbolem dopravních 
značek, 

- značka „ Práce “ ve zvětšené velikosti umístěná na podkladové tabuli a doplněná v rozích 
výstražnými světly typu 1, 

- dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem typu 1 nebo výjimečně 
světlem výbojkovým 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Pojízdná uzavírková tabule typu II se střídavě svítícími výstražnými světly se používá 
zejména na dálnicích a rychlostních komunikacích, 
Světelná šipka typu B, a to buď samostatně  nebo v kombinaci se symbolem dopravních 
značek např. značka „ Práce “. Orientace světelné šipky musí být stejná jako orientace na 
pojízdné uzavírkové tabuli. 
Značka „ Práce “ ve zvětšené velikosti umístěná na podkladové tabuli a doplněná v rozích 
výstražnými světly typu 1 se používá např. při čištění pozemních komunikací, sekání trávy, 
provádění dopravního značení. Na dálnici a silnici pro motorová vozidla se její používání 
nedoporučuje. 
Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem typu 1 nebo výjimečně 
světlem výbojkovým se používá jako předběžná výstraha např. při dopravních nehodách nebo 
náhle vzniklých překážkách provozu do doby řádného označení pracovního místa. 
 
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 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek.  
ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky. 
ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla. 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích. 
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací – Vybavení pozemních komunikací    
Svislé dopravní značky. 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Pojízdná uzavírková tabule typ I 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry  tolerance 
rozměrů   2%

výška tabule bez nosiče čl. 4.2.5 3,60 m - 4,00 m  

šířka tabule čl. 4.2.5 2,10 m – 2,50 m  

šířka rámu čl. 4.2.5 cca 0,50 m  

šířka červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 cca 0,25 m  

sklon červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 45°  

průměr symbolů dopravní značky C 
4a, C 4b  

čl. 4.2.5 1,50 m  

Retroreflexe rámu tabule  
  

čl. 4.2.5 třída RA1 

Kolorita rámu tabule čl. 4.2.5 
 

třída CR2 

Retroreflexe značek čl. 4.2.5 
 

třída RA2 

Kolorita značek čl. 4.2.5 
 

třída CR2 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost proti zatížení větrem   čl. 4.2.5      0,25 kN/m2  
 
 
 

Světelná šipka typu B 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

   počet výstražných světel čl. 3.4 8  

typ výstražných světel  typ 1  

  - třída dle ČSN EN 12352 L8H  

  - osová svítivost   1 500 cd  

  - velikost světelného pole   250 cm2  

  - průměr činné plochy  

čl. 3.4 

 180 mm  
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Značka „ Práce “ ve zvětšené velikosti umístěná na podkladové tabuli a doplněná 
v rozích výstražnými světly typu 1  
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 143 

Požadavky Poznámka

Rozměry a tvary činné plochy 
 

6.1.1 Tolerance rozměrů činné plochy značky: 
- základní rozměry ± 2 % 
- lemy, symboly, výška písma ± 5 % 
- poloměr zaoblení rohů ± 10 % 

 

Provedení činné plochy 
 

6.1.2 SDZ musí být třídy P3 – v činné ploše 
nesmí být žádné otvory. 
Vizuální posouzení nalepení folie, 
provedení soulepu, ostrost obrysů. 

 

Rozměry štítu značky 
 

6.2 Poloměr zaoblení rohů štítů min. 20 
mm. 
Přesah štítu značky od okraje činné 
plochy max. 20 mm. 
Odchylka rovnoběžnosti štítu a činné 
plochy  max. 0,5 % délky. 

 

Provedení štítu značky 6.2 SDZ musí být třídy E2 – hrana musí být 
profilovaná, nebo vybavena ochranným 
profilem. 
Vizuální posouzení matu a barvy zadní 
strany štítu. 

 

Korozivzdornost - odolnost proti 
působení solné mlhy 

 

6.2 SDZ musí být třídy SP1 nebo SP2. 
Tloušťka ochranné vrstvy Zn min. 15  µ. 

 

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené ve hmotě – nový 
stav 

4.1.1 SDZ musí být třídy min R1 
 

 

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené ve hmotě – 
nový stav 

4.1.2 SDZ mohou být třídy R´1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené ve hmotě – po 2 
letech vystavení povětrnosti 

4.1.3 SDZ musí být třídy min. R1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené ve hmotě – 
po 2 letech vystavení povětrnosti 

4.1.3 min. 80 % hodnot uvedených v tab. 8 
(R´1),tab. 9 (R´2),tab.NA.3 (R´3) jen 
pro α = 20´a β =5º a 30º 

 

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené sítotiskem - nový 
stav 

4.1.1 SDZ musí být třídy min R1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené sítotiskem – 
nový stav 

4.1.2 SDZ mohou být třídy R´1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
kolorita fólie barvené sítotiskem – po 2 
letech vystavení povětrnosti 
 

4.1.3 SDZ musí být třídy min. R1   

Optické vlastnosti činné plochy – 
retroreflexe fólie barvené sítotiskem – 
po 2 letech vystavení povětrnosti 

4.1.3 min. 56 % hodnot uvedených v tab. 8 
(R´1), tab. 9 (R´2), tab. NA.3 (R´3) jen 
pro α = 20´a β =5º 
 

 

Odolnost proti nárazu - poškození folie 
 

4.2.1 Mimo kruh o poloměru 6 mm se 
středem v místě dopadu se nesmí objevit 
žádné trhlinky nebo oddělení vrstev od 
podkladu. 
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Odolnost štítu značky proti působení 
větru 

 

čl. 5.1.1 SDZ musí být třídy min. WL2 
- max. poměrný pružný průhyb 50 
mm/m, 
- max. poměrný trvalý průhyb 10 mm/m. 

 

Odolnost štítu značky a nosné 
konstrukce proti působení 
projíždějícího vozidla 

 

5.1.2 při zatížení vodorovnou silou 80 A 
(trojúhelník, kruh) nebo 150 A (obdélník 
1 x 1,5 m) 
- max. poměrný pružný průhyb 100 
mm/m, 
- max. poměrný trvalý průhyb 20 mm/m. 

 

Odolnost štítu značky proti nárazu 
 

5.1.3 při nárazu koule hmotnosti 0,90 kg z 
výšky 1,75 m nesmí dojít k prasknutí a 
deformace štítu musí být menší než 1/50 
největšího rozměru SDZ 

 

Stabilita sestavy štítu značky a 
podpěrné konstrukce proti působení 
větru 
 

 Při statickém tlaku větru v obci WI = 
0,25 kN/m2 a mimo obec WE = 0,42 
kN/m2 se sestava štítu značky a 
podpěrné konstrukce nesmí převrátit 
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Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem typu 1  
 
Dopravní kužel  
 

Charakteristiky Ustanovení 
ČSN EN 

13422+A1 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a vzhled tolerance 
rozměrů  ± 5% 

tvar a vzhled 
čl. 4.1.1.1 

NA.2.2 
třída S1 nebo S2 

 
 

tvar základové desky čl. 4.1.1.2 vyhovuje  

výška kužele 
čl. 4.1.2.1 

NA.2.3 
vyhovuje  

minimální hmotnost 
čl. 4.1.2.1 

NA.2.3 
třída W2 nebo W3  

výška stohování čl. 4.1.2.2 vyhovuje  

rozměry horní části tělesa kuželů čl. 4.1.2.3 vyhovuje  

rozměry základové desky čl. 4.1.2.4 vyhovuje  

Vizuální funkční charakteristiky  

viditelnost retroreflexního povrchu ve 
dne 

čl. 6.1.2.1 třída LA nebo LB  

viditelnost neretroreflexního vnějšího 
povrchu ve dne 

čl. 6.1.2.2 vyhovuje tab. 3A 
 

 

součinitel retroreflexe čl. 6.1.2.3 třída R1A nebo R1B 
- ostatní pozemní 

komunikace 

 

součinitel retroreflexe - další požadavky  
(jen pro kužely kategorie A) 

čl. 6.1.2.4 třída R1B - ostatní 
pozemní komunikace 

 

relativní rozložení retroreflexe (jen pro 
kužely kategorie A) 

čl. 6.1.2.5 vyhovuje  

součinitel retroreflexe za mokra čl. 6.1.2.6 třída WT1  

Fyzikální funkční charakteristiky  

stabilita čl. 6.2.1 vyhovuje  

zkouška pádem  čl. 6.2.2 vyhovuje  

adheze retroreflexních povrchů  čl. 6.2.3 vyhovuje  

souvislost retroreflexních povrchů  čl. 6.2.4 vyhovuje  

odolnost proti poškození při nízkých 
teplotách  

čl. 6.2.5 vyhovuje  
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Výstražné světlo typu 1  
 

Požadavek / charakteristika 
dle ČSN EN 12352 

Ustanovení 
normy 

Požadované úrovně 
nebo třídy v ČR 

Poznámka 

Plocha světelného pole čl. 4.1.2 třída P1  

Optické požadavky 

svítivost čl. 4.1.1 třídy L2L, L6, L8G, 
L8M,  L8H,  L9H 

 

rovnoměrnost jasu čl. 4.1.3 třída L0 až L5  

retroreflexe čl. 4.1.5 třída R0 až R2   

barva čl. 4.1.4 třída C červená,  
třída C žlutá 1  

 

Fyzikální vlastnosti 

mechanická pevnost - rázová 
zkouška typ B 

čl. 4.3.1 třída M1 až M4  
 

doporučená třída 
- M4 

tepelná odolnost čl. 4.3.2.2 třída T1 nebo T2  

odolnost proti vniknutí vody čl. 4.3.2.1 IP X4  

koroze čl. 4.3.2.3 vyhovuje   

bezpečné upevnění a uzavření čl. 4.3.3 třída S3  

pasivní bezpečnost čl. 4.3.4 vyhovuje  

Elektrické požadavky 

elektrická bezpečnost 
 

čl. 4.2.1.1 při napájení  50 V    

fotocitlivé spínací prvky  
 

čl. 4.2.1.2  třída A1  

indikátor napětí při napájení 
z baterie 

čl. 4.2.1.3 třída I1  

min. a max. napětí při napájení ze 
sítě 

čl. 4.2.1.4  provozní napětí 
–15%, +10% 

kmitočet  čl. 4.2.2.1  třída F1 - červené 
světlo, třída F3 - žluté 
světlo  

 

doba svitu čl. 4.2.2.2  třída O0 - červené 
světlo,  
třída O1 - žluté světlo  

 

Elektromagnetická kompatibilita 

elektromagnetické vyzařování čl. 4.2.3 vyhovuje  

elektromagnetická odolnost proti 
rušení 

čl. 4.2.3 vyhovuje  

 



 98

 

Technický list výrobku č. NS 22                                                                                                 

 
DOPRAVNÍ KUŽEL 

 
Dopravní kužel je trojrozměrné přenosné vodicí dopravní zařízení ve tvaru kužele, složené 
z jedné nebo více částí (základová deska, těleso kužele, retroreflexní povrch). 
Dělí se na: 
kategorie A - dopravní kužel, který je celý retroreflexní s výjimkou základové desky,  
kategorie B - dopravní kužel, jehož těleso má retroreflexní část (i). 

Dopravní kužel výšky větší než 0,45 m je rozdělen pěti střídavě červenými a bílými pruhy 
kužel nižší než 0,45 m je rozdělen třemi střídavě červenými a bílými pruhy. Horní a spodní 
pruhy musí být červené. 

Dopravní kužel výšky 0,30 až 0,45 m nemusí mít žádné retroreflexní části a lze ho použít jen 
na ochranu čerstvě naneseného vodorovného dopravního značení při nesnížené viditelnosti. 

Dopravní kužel může být doplněn výstražným světlem typu1. 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají význam podélné souvislé čáry, mohou též 
vymezovat plochu, do které je zakázáno vjíždět.   
Užívají se zejména při krátkodobých dopravních opatřeních pro vyznačování pracovních míst 
(provádění vodorovného dopravního značení, drobné opravy, dočasné zamezení vjezdu 
vozidel).  
 
Použití dopravních kuželů: 
- na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla je výška kuželů min. 750 mm o hmotnosti 
min. 4,0 kg, 
- na ostatních pozemních komunikacích je výška kuželů min. 450 mm o hmotnosti min. 1,9 
kg. 
 
Dopravní kužely pro ochranu čerstvě naneseného vodorovného dopravního značení musí být-
na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla vysoké min. 500 mm o hmotnosti min. 1,9 kg, 
na ostatních pozemních komunikacích vysoké min. 300 mm o hmotnosti min. 0,8 kg.  
 
 
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. 
ČSN EN 13422+A1 Svislé dopravní značení – Přenosná deformovatelná varovná zařízení - 
Kužely a válce. 
ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla. 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.   
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací –
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
ČSN EN 

13422+A1 

Požadavky Poznámka 

Rozměry a vzhled tolerance 
rozměrů  ± 
5% 

tvar a vzhled čl. 4.1.1.1 
NA.2.2 

třída S1 nebo S2 
 

 

tvar základové desky čl. 4.1.1.2 vyhovuje  

výška kužele           čl. 4.1.2.1 
NA.2.3 

vyhovuje  

minimální hmotnost čl. 4.1.2.1 
NA.2.3 

třída W2 nebo W3  

výška stohování čl. 4.1.2.2 vyhovuje  

rozměry horní části tělesa kuželů čl. 4.1.2.3 vyhovuje  

rozměry základové desky čl. 4.1.2.4 vyhovuje  

Vizuální funkční charakteristiky  

viditelnost retroreflexního povrchu 
ve dne 

čl. 6.1.2.1 třída LA nebo LB  

viditelnost neretroreflexního 
vnějšího povrchu ve dne 

čl. 6.1.2.2         vyhovuje tab. 3A 
 

 

součinitel retroreflexe čl. 6.1.2.3 třída R2A nebo R2B  
 - dálnice a rychlostní 
komunikace 
třída R1A nebo R1B  
- ostatní pozemní 
komunikace 

 

součinitel retroreflexe - další 
požadavky  (jen pro kužely 
kategorie A) 

čl. 6.1.2.4 třída R2B - dálnice a 
rychlostní komunikace 
třída R1B - ostatní 
pozemní komunikace 

 

relativní rozložení retroreflexe (jen 
pro kužely kategorie A) 

čl. 6.1.2.5 vyhovuje  

součinitel retroreflexe za mokra čl. 6.1.2.6 třída WT1  

Fyzikální funkční charakteristiky  

stabilita čl. 6.2.1 vyhovuje  

zkouška pádem  čl. 6.2.2 vyhovuje  

adheze retroreflexních povrchů  čl. 6.2.3 vyhovuje  

souvislost retroreflexních povrchů  čl. 6.2.4 vyhovuje  

odolnost proti poškození při nízkých 
teplotách  

čl. 6.2.5 vyhovuje  
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Technický list výrobku č. NS 23                                                                                                    

 
 

PŘENOSNÁ NÁVĚSTIDLA 
 

SVĚTELNÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
pro řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu 

 
Jedná se o zařízení, kterým se pomocí světelných signálů vytvářených na návěstidlech řídí a 
usměrňuje provoz. 
Přenosná souprava se zpravidla skládá ze dvou návěstidel tříbarevné soustavy se stojany, z 
řadiče a ze zdroje elektrické energie (akumukátorů).    
 
 
Použití výrobku: 
Řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu světelnou signalizací se používá 
zejména při částečných uzavírkách z důvodu oprav a stavební činnosti na komunikacích.  
Umisťuje se po pravé straně jízdního pruhu, pro který je určeno. Na jízdním pruhu smí být 
umístěno v případě jeho zúžení, ne však více než 2,0 m od jeho pravého okraje. Spodní okraj 
návěstní plochy musí být ve výšce min. 1,8 m nad úrovní vozovky.  
Průměr světelných polí je zpravidla 200 mm.  
 
Typy synchronizace návěstidel: 
1. Kabelem  - základní druh, je možno ho využít ve všech případech provozu SSZ v rámci 

pracovního místa. 
2. Rádiovým přenosem – zachovává zpětnou vazbu mezi návěstidly. Nesmí být užíván 

v místech, kde není zaručen přenos rádiových vln (tunel, členitý terén)  
3. Krystalem – vhodné tam, kde je úzké místo v celé délce přehledné  a není delší než 

1000m. Chybí zde zpětná vazba mezi návěstidly, každé návěstidlo pracuje samostatně. 
 

 
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. 
ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel. 
ČSN 365601 Systémy silniční dopravní signalizace. 
ČSN EN 12675 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Řadiče světelných 
signalizačních zařízení – Funkčně bezpečnostní požadavky. 
ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Návěstidla. 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.  
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu.  
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Charakteristiky Ustanovení 

ČSN EN 12368 
Požadavky Poznámka 

 
Všeobecné požadavky 
 

 

průměr světelných polí  čl. 6.2 200 nebo 300 mm  
 
Optické požadavky 
 

 

svítivost čl. 6.3    
NA.6.3 

výkonový stupeň 1/1  

rozložení svítivosti čl. 6.4    
NA.6.4 

typ W   

rovnoměrnost jasu čl. 6.5 vyhovuje  
maximální fantomický signál čl. 6.6    

NA.6.6 
min. třída 3  

barva světelných polí čl. 6.7 vyhovuje  

kontrastní rám čl. 6.9 třída C2, C3  
 
Fyzikální požadavky 
 

 

požadavky na prostředí  čl. 5.1 třída A nebo B  

odolnost proti nárazu čl. 4, tabulka 9 třída  IR1, IR2, IR3  
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Technický list výrobku č. NS 24                                                                                                 

 
UKAZATEL RYCHLOSTI - RADAR 

 
Ukazatel rychlosti – radar je zařízení pro měření rychlosti vozidel, které na panelu digitální 
informační tabule zobrazuje rychlost vozidla, které k němu přijíždí. 
 Změřená rychlost vozidla se zobrazuje pomocí LED diod zpravidla v barvě bílé, žluté, 
oranžové a červené.  
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
Je vhodný především pro úseky, kde řidiči opětovně nerespektují maximální povolenou 
rychlost a ohrožují bezpečnost. Týká se to především míst, kde jsou ohroženi chodci a děti.
Podává řidiči vozidla, které se k panelu blíží, informaci o jeho rychlosti a tím v konečném 
důsledku způsobí snížení rychlosti vozidla. 
 
 
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. 
ČSN EN 12966-1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky - Část 1 Norma 
výrobku. 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace. 
 

 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 165  

Požadavky Poznámka 

konstrukční řešení a rozměry  min. výška číslic 150 
mm               

 

barva číslic  bílá, žlutá, oranžová, 
červená 

 

jas číslic čl. 5.2.3 min. třída L1  

poměr jasů  čl. 5.2.4  min.třída R1  

úhel vyzařování čl. 5.2.5  min. třída B2  

elektromagnetická kompatibilita 8.3 prohlášení o shodě 
dle ČSN EN 61000-6-1 

elektrická bezpečnost 8.2 prohlášení o shodě 
dle HD 384.4 (ČSN 33 2000-4), 
resp. HD 638 (ČSN 36 5601). 

ochrana krytem 7.2.4 IP45  
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Technický list výrobku č. NS 25                                                                                                 

 
SVĚTELNÁ ŠIPKA 

 
Světelná šipka je tvořena sestavou výstražných světel typu 1, umístěných na základní 
konstrukci, umožňující vytvoření signálního obrazu ve tvaru šipky. 
 
Typy světelných šipek 
Světelná šipka typu A – je tvořena sestavou 13 výstražných světel instalovaných pevně na 
pojízdné uzavírkové tabuli typu I. Umožňuje vytváření signálů světelná šipka vlevo nebo 
světelná šipka vpravo. 
Světelná šipka typu B – je tvořena sestavou 8 výstražných světel zabudovaných do čtvercové 
základní konstrukce tvořící samostatnou jednotku. Umožňuje vytváření signálů světelná 
šipka vlevo a světelná šipka vpravo. Pokud je světelná šipka užita samostatně, musí být 
spodní hrana desky nejméně 1,0 m nad úrovní vozovky a délka strany desky musí být 0,8 –
1,0 m. 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Světelná šipka se používá při uzavírce jednoho jízdního pruhu (zejména při označení 
operativního pracovního místa) nebo k označení pracovního místa na vozovce. Užívá se buď 
samostatně nebo jako doplněk příčných uzávěr a pracovních vozidel nebo je součástí 
pojízdné uzavírkové tabule. 
Ukazuje do směru, ve kterém má řidič opustit jízdní pruh nebo objet překážku. 
 
 
 
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. 
ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla. 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 

TP 66 
Požadavky Poznámka 

 

Světelná šipka typu A 

 

 

počet výstražných světel čl. 3.4 13  

typ výstražných světel  typ 1  

  - třída dle ČSN EN 12352 L8H  

  - osová svítivost   1 500 cd  

  - velikost světelného pole   250 cm2  

  - průměr činné plochy  

čl. 3.4 

 180 mm  

 

Světelná šipka typu B 

 

 

   počet výstražných světel čl. 3.4 8  

typ výstražných světel  typ 1  

  - třída dle ČSN EN 12352 L8H  

  - osová svítivost   1 500 cd  

  - velikost světelného pole   250 cm2  

  - průměr činné plochy  

čl. 3.4 

 180 mm  
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Technický list výrobku č. NS 26                                                                                                

 
SVĚTELNÝ KŘÍŽ 

 
Světelný kříž je tvořen sestavou výstražných světel typu 1, umístěných na základní 
konstrukci a umožňující vytvoření signálního obrazu ve tvaru kříže. 
Typy světelných křížů: 
Světelný kříž typu A – představuje ho 9 činných výstražných světel ze sestavy 13 světel (pro 
světelnou šipku) instalovaných pevně na pojízdné uzavírkové tabuli typu I.  
Světelná kříž typu B – představuje ho 5 činných výstražných světel ze sestavy 8 světel (pro 
světelnou šipku) zabudovaných do čtvercové základní konstrukce tvořící samostatnou 
jednotku. Pokud je světelný kříž užit samostatně, musí být spodní hrana desky nejméně 1,0 m 
nad úrovní vozovky a délka strany desky musí být 0,8 – 1,0 m. 
 
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
Světelný kříž se používá při označení pracovního místa tvořícího překážku provozu mimo 
vozovku (zejména při označení operativního pracovního místa. Užívá se buď samostatně 
(jako zařízení předběžné výstrahy nebo jako vybavení pracovních vozidel) nebo je součástí 
pojízdné uzavírkové tabule. 
 
 
 
 
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. 
ČSN EN 12352  Řízení dopravy na pozemních komunikacích -Výstražná světla. 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

 

Světelný kříž typu A   
 

 počet výstražných světel čl. 3.5 9  

 typ výstražných světel typ 1  

  - třída dle ČSN EN 12352 L8H  

  - osová svítivost   1 500 cd  

  - velikost světelného pole   250 cm2  

  - průměr činné plochy  

čl. 3.5 

 180 mm  

 

Světelný kříž typu B  
 

 počet výstražných světel čl. 3.5 5  

 typ výstražných světel typ 1  

  - třída dle ČSN EN 12352 L8H  

  - osová svítivost   1 500 cd  

  - velikost světelného pole   250 cm2  

  - průměr činné plochy  

čl. 3.5 

 180 mm  

 
 


