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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 L9H s 

světelnou šipkou nebo křížem typu B 
- Tabule předběžné výstrahy vybavená:  

svislou dopravní značkou „ Práce „ nebo vyměnitelnými dopravní značky č. A 8, A 23, 
A 27, B 20a – 80/100 ve zvětšené velikosti, umístěná na podkladové tabuli v horní 
části,  
dvěma výstražnými světla L9H v horních rozích tabule, 
proměnnou nebo vyměnitelnou dopravní značkou č. IP 18b v různých variantách ve 
střední části tabule, 
snadno vyměnitelnou dodatkovou tabulkou č. E 3a v různých variantách ve spodní části  
tabule. 

 -  Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem L8H. 
 
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 L9H se používá např. při čištění pozemních komunikací, sekání trávy, 
provádění dopravního značení 
Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem L8H 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. 
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. 
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 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 min. třída RA1 

Kolorita rámu tabule  
 

čl. 4.2.5 
 

min. třída CR2 

Retroreflexe značek čl. 4.2.5 
 

min. třída RA2 

Kolorita značek 
 

čl. 4.2.5 
 

min. třída CR2 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost proti zatížení větrem   
 

čl. 4.2.5       0,25 kN/m2  

Světelná šipka typ B, světelný kříž 
typ B 

čl. 4.2.5. dle NS 22  

Výstražná světla typ L9H čl. 4.2.5. dle RS 12 
 

 

 
 
Tabule předběžné výstrahy 
Činná plocha všech značek a dodatkových tabulek tabule předběžné výstrahy musí být 
z retroreflexního materiálu - folie min. třídy RA2  a CR2 dle ČSN EN 12 899-1.  
Proměnná dopravní značka č. IP 18b ve střední části tabule předběžné výstrahy nemusí 
velikostně odpovídat vzorovým listům VL6.1, může být úměrně zvětšena a rozšířena.  
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Dopravní kužel výšky 0,75 mm doplněný výstražným světlem typu 1  
 

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  

 


