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14.1 ÚVOD

Tato kapitola se musí vykládat a chápat ve smyslu usta
novení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kap.
1 TKP - Všeobecně.

Význam, účel a užití dopravních značek a dopravních 
zařízení stanoví vyhláška FMV č. 99/89 Sb.

Pro výrobu a osazování svislých dopravních značek 
a pro provádění vodorovných dopravních značek použí
vaných k řízení provozu na pozemních komunikacích 
stanoví ČSN 01 8020 jejich vlastnosti, provedení, způ

sob osazení a provedení. Umístění, druh a provedení 
značek určuje dokumentace stavby.

14.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

14.2.1 Svislé dopravní značení

14.2.1.1 Základy

Svislé dopravní značky se připevňují na sloupky, které 
jsou osazeny v terénu do betonových patek nebo zákla
dů. Patky se provádějí betonované na místě do vyhlou
bených nebo vyvrtaných otvorů nebo prefabrikované. 
Hloubka a tvar základu musí odpovídat dokumentaci.

Betonové patky musí být z betonu min. třídy B 13,5 
a odpovídat požadavkům kap. 17 a 18 TKP.

14.2.1.2 Sloupky pro dopravní značky

Sloupek jako univerzální nosič dopravních značek je 
z ocelové nebo hliníkové trubky. Materiál a rozměry 
musí odpovídat dokumentaci stavby, ČSN 42 0142, 
ČSN 42 5723, ČSN 42 7710 a ČSN 42 7714. Pokud je 

sloupek z oceli, platí pro něj kap. 19 TKP.

Dopravní značky se na sloupky upevní buď příchytkami 
z plechu nebo přes univerzální upevňovací konstrukci. 
Spojovací materiál musí být z nerez oceli, resp. 
z povrchově nekorodujících materiálů. Povrchovou 
úpravu sloupků a nosných rámových konstrukcí určuje 
CSN01 8020 (čl. 20).

14.2.1.3 Dopravní značky v nereflexní úpravě 
a v reflexní úpravě

Rozměry svislých dopravních^ značek stanoví čl. 4, 
barvy čl. 5 a 6, písmo čl. 7 ČSN 01 8020. Materiál 

podkladových tabulí musí odpovídat čl. 10, povrch musí 
být hladký, omyvatelný a odolný proti povětrnostním 
vlivům. Zadní stěna značek musí být barvy šedé podle 
ČSN 67 3067 odstín, č. 1100.

Požadavky na značky v reflexní úpravě jsou určeny 

vZTKP.

14.2.1.4 Dopravní značky prosvětlované

Dopravní značky prosvětlované jsou dopravní značky 
s kryty z čistého organického skla, na kterém jsou na 
vnitřní straně provedeny veškeré znaky a písmo v bar

vách předepsaných ČSN 01 8020. Připouští se užití zna

ček pouze schválených typů.

14.2.1.5 Majáčky

Majáček musí být vybaven červenými odrazkami 
umístěnými ve vodorovných pruzích. Výška majáčku 
nesmí být větší než 1000 mm. Majáček lze nahradit 
výstražnou deskou šířky 250-300 mm, výšky 700-750 
mm. Horní hrana desky je ve výši max. 950 mm nad 
terénem. Výstražné desky musí být provedeny v reflex
ní úpravě s vodorovnými pruhy v červené a bílé barvě, 
přičemž horní pruh je v barvě červené. Šířka červených 

pruhů je 60 mm, šířka bílých pruhů 80 mm.

Připouští se užití pouze schválených typů podle S 6.2.

14.2.1.6 Výstražná světla

Připouští se užití pouze schválených typů od specia
lizovaných výrobců. Pokud požadovaný typ není 
uveden v dokumentaci stavby, je pro zhotovitelem 
navržený typ nutný souhlas objednatele.

14.2.1.7 Ostatní dopravní zařízení

Pro zřízení vodících tabulí, směrových desek, zábran, 
odrazek, směrových sloupků a odrazových zrcadel platí, 
že se připouští pouze schválené typy.

14.2.1.8 Dočasné zrušení 

Dočasné zrušení se provádí:

a) odstraněním dopravní značky

b) zakrytím dopravní značky

Zakrytí značky se provede neprůhledným materiálem např. 
textilem, neprůhlednou fólií, krytem z kovového materiálu 
nebo plastu. Způsob upevnění krytu musí vyloučit samo
volné odkrytí dopravní značky povětrnostními vlivy 
a vlivy provozu např. větrem, otřesy atd.

Zakrytí provádí zhotovitel stavby na vlastní náklady. 
Náklady spojené se zakrýváním dopravních značek 
zakalkuluje zhotovitel do cen zhotovovacích prací.

14.2.2 Světelné signalizační zařízení

Navrhování a provádění světelného signalizačního zaří
zení musí odpovídat ČSN 73 6021 a ON 36 5601.

Návěstidla se upevní pomocí upevňovacích částí na 
stožáry, výložníky, konzoly a portály v souladu s doku
mentací stavby. Stožáry a výložníky musí splňovat usta
novení ČSN 34 8340.

Návěstidla a jejich nosiče musí být opatřeny nátěrem 
pokud nejsou provedeny v úpravě, která nátěr nevy
žaduje. Nátěr se provede v odstínu 1100 podle 
ČSN 67 3067 nebo se konstrukce opatří metalizací.

Řadiče a jejich konstrukci určuje ON 36 5601.

Kabelové rozvody a připojení k silové síti musí vyho
vovat ČSN 73 6005, CSN 73 6006 a ČSN 34 1050.
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Návěstidlo ani jeho nosná konstrukce nesmí žádnou 
svou součástí zasahovat do průjezdného prostoru 
pozemní komunikace.

14.2.3 Portály

Typový podkladjiro portály pro svislé dopravní značení, 
vypracovaný PUDISem Praha, je závazný pro silnice 
a místní komunikace.

Situování, rozměry a druh konstrukce portálů pro umístění 
dopravního značení a světelného signalizačního zařízení 
musí být provedeny podle dokumentace stavby.

Základy, do kterých se kotví stojky portálů, se provedou 
z betonu min. třídy B 13,5 ve shodě s kap. 17 a 18 TKP 
a dokumentací stavby.

Ocelová konstrukce portálů včetně nosičů a připevnění 
tabulí nebo signalizačního zařízení a jejich povrchová 
úprava musí být provedena ve shodě s dokumentací 
stavby a požadavky kap. 19 TKP.

14.2.4 Vodorovné značení

Druh značkovací hmoty předepisuje dokumentace 
stavby nebo stavební dozor.

Odstín barvy je stanoven v dokumentaci stavby a musí 
odpovídat ustanovení čl.39 ČSN 01 8020.

Požadavky na hmoty pro vodorovné dopravní značení 
stanoví čl. 44 - 45 a čl. 59 ČSN 01 8020.

Pro zajištění reflexních účinků vodorovného dopravní
ho značení podle čl. 40 ČSN 01 8020 se použije balo- 

tina. Nanášení hmot je předepsáno technologickým 
předpisem výrobce.

14.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

14.3.1 Svislé dopravní značení

Patka sloupků se vybetonuje do úrovně terénu, povrch 
betonu musí být rovný a hladký a musí být ošetřován po 
dobu 7 dní.

Prefabrikované patky se osadí do předem vyhloubeného 
výkopu, jehož dno se vysype pískem a udusá. Výškově 
se patka osadí tak, aby byla v úrovni terénu. Přilehlý 
terén kolem patky se dosype, zhutní a urovná.

Montáž dopravních značek na sloupky se provede podle 
způsobu upevnění navrženého v dokumentaci stavby.

14.3.2 Dopravní zařízení

Umístění a osazení vodících tabulí, směrovacích desek, 
zábran, odrazek, směrových sloupků a odrazných zrca
del se provede podle dokumentace stavby, technolo
gického předpisu a se souhlasem stavebního dozoru.

14.3.3 Světelné signalizační zařízení

Technologický postup prací předepisuje výrobce světelné
ho signalizačního zařízení v technických podmínkách vý

robku a je nutno ho při montáži bezpodmínečně dodržet 
spolu s ustanoveními ON 36 5601. Dále je nutno do
držet pro jednotlivé práce tato ustanovení:

- pro zemní práce příslušná ustanovení ČSN 73 3050,

- pro stožáry a výložníky ustanovení ČSN 34 8340 

a ustanovení čl. 91 - 95 ON 36 5601,

- pro kabelové rozvody a připojení k silové síti usta
novení čl. 141 - 146 ON 36 5601 a ustanovení ČSN 

73 6005.

14.3.4 Portály

Základová spára musí být v nezámrzné hloubce. Zákla
dy musí být provedeny z betonu min.tř. B 13,5 a ve 
shodě s požadavky kap. 17 a 18 TKP. Základy beto
nované za nízkých a záporných teplot se musí provádět 
za dodržení ustanovení čl. 10.6 ČSN P ENV 206 Beton 
a čl.12 ČSN 73 2400.

Montáž portálové konstrukce může být provedena 
pouze odbornými pracovníky.

Při výrobě, dílenském sestavení a konečné montáži 
portálu musí být dodržena ustanovení ČSN 73 2601 

Provádění ocelových konstrukcí a kap. 19 TKP.

14.3.5 Zřízení vodorovného značení

Základní požadavky na zřízení vodorovného značení 
určuje dokumentace stavby a ZTKP. Pro provedení 
značení předloží zhotovitel technologický předpis, který 
podléhá schválení stavebního dozoru. Předpis musí 
obsahovat zejména přípravné práce pro značení, úpravu 
povrchu vozovky, způsob zajištění správné geometrie 
značení, technologii nanášení hmot a jejich vlastnosti, 
strojní vybavení a klimatické požadavky.

14.3.6 Odstranění vodorovného značení

Použije se technologie předepsaná v dokumentaci 
stavby nebo v ZTKP, případně určená stavebním dozo
rem.

14.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

14.4.1 Svislé dopravní značení

Dopravní značky budou dodány s osvědčením o jakosti 
od specializovaného výrobce v provedení předepsaném 
ČSN 01 8020.

Skladování sloupků a dopravních značek na stavbě musí 
být zajištěno v krytých skladech tak, aby nedošlo 
k jejich poškození deformací nebo vlhkostí.

14.4.2 Dopravní zařízení

Majáčky, vodící tabule, směrové desky, zábrany, od
razky, směrové sloupky a odrazná zrcadla budou dodá
ny s osvědčením o jakosti od specializovaných výrobců 
v předepsaném provedení podle ČSN 01 8020. Jejich
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skladovaní v krytých skladech musí být takové, aby 
nedošlo k jejich poškození.

14.4.3 Svetelné signalizační zařízení

Při převzetí dodávky od výrobce se provede kontrola 
komplexnosti dodávky podle dokumentace a technic
kých podmínek výrobce. Dodávka musí být doložena 
dodacím listem a osvědčením o jakosti. Skladování svě
telného signalizačního zařízení bude v suchých a kry
tých skladech podle podmínek výrobce.

Průkazní zkoušky provádí výrobce a na stavbě se nepro
vádějí.

14.4.4 Portály

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky platí usta
novení kap. 19TKP.

14.4.5 Vodorovné značení

Převzetí materiálu provede zhotovitel podle dodacích 
podmínek výrobce.

Skladování musí být provedeno podle předpisů platných 
pro skladování hořlavin (ČSN 65 0201). Hmoty chou

lostivé na mráz nebo teplo musí být zřetelně označeny. 
Na konci zimního období se smí u hmot pro vodorovné 
značení vytvořit lehce rozmíchatelná usazenina, takže je 
možné obnovit počáteční homogenitu. V originálně 
uzavřených nádobách se nesmí během doby skladování 
(6 měsíců) vytvořit škraloup. Hmota musí být homo
genní a nesmějí v ní být aglomeráty. Vlastnosti hmot se 
nesmějí po dobu skladování změnit.

Průkazní zkoušky zajišťuje výrobce u akreditované 
zkušebny. Pro dodaný materiál se požaduje osvědčení 
o jakosti.

14.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

14.5.1 Svislé dopravní značení

Kontrolní zkoušky svislých dopravních značek provádí 
pro výrobce akreditovaná zkušebna podle či. 61 - 70 
CSN01 8020.

14.5.2 Dopravní zařízení

Platí požadavky podle čl. 14.5.1.

14.5.3 Světelné signalizační zařízení

Komplexní vyzkoušení zařízení předepisuje výrobce 
v technických podmínkách zařízení.

14.5.4 Portály

Pro portály platí příslušná ustanovení kap. 17, 18 a 19 
TKP.

14.5.5 Vodorovné značení

Odebírání vzorků a kontrolní zkoušky podle čl. 81, 83, 
84, 85 a 86 ČSN 01 8020 provádí pouze specializovaná 

zkušebna.

14.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

14.6.1 Svislé dopravní značení

Pro svislé dopravní značení se připouštějí odchylky 
pouze v osazení dopravních značek a to 50 mm ve všech 
směrech, přičemž se nepřipouští zasahování dopravní 
značky do průjezdného prostoru komunikace.

14.6.2 Dopravní zařízení

Odchylky od dokumentace se nepřipouštějí.

14.6.3 Světelné signalizační zařízení

Odchylky od dokumentace se nepřipouštějí.

14.6.4 Portály

Přípustné odchylky pro portálové konstrukce stanoví 
kap. 19 TKP.

14.6.5 Vodorovné značení

Proti rozměrům značek uvedeným v příloze 3 
ČSN 01 8020 jsou přípustné tyto maximální odchylky:

- u podélných čar v podélném směru 200 mm, v šířce 
čáry 10 mm,

- u příčných a ostatních vodorovných značení 50 mm 
ve všech směrech,

- osa podélných čar vymezujících jízdní pruhy může 
být plynule odchýlena nejvýše 50 mm od stanovené 
osy značení nejvýše jednou na 100 m délky.

14.7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

14.7.1 Svislé dopravní značení, portály
a dopravní zařízení

Betonáž patek svislého dopravního značení a zařízení 
a základů portálových konstrukcí za nízkých a zápor
ných teplot musí být provedena v souladu s ustanove
ním čl. 12 ČSN 73 2400 a s kap. 17 a 18 TKP. Pro 

ocelové konstrukce platí kap. 19 TKP.

14.7.2 Světelné signalizační zařízení

Při pokládce celoplastových kabelů je nutno dodržet 
zásadu, že nesmí probíhat při teplotách nižších než 5°C 
bez zvláštních opatření podle ČSN 34 1050.

14.7.3 Vodorovné značení

Klimatická omezení stanoví dodací podmínky výrobce 
hmot pro vodorovné dopravní značení.
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14.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

14.8.1 Svislé dopravní značení

Při odsouhlasení nebo převzetí prací se provede kontrola 
povolených odchylek v umístění svislého dopravního 
značení. Sloupky musí být osazeny svisle. Zkontroluje 
se, zda jsou použity předepsané značky podle doku
mentace dopravního značení.

Nepřipouští se jakékoliv poškození značek a nátěrů 
sloupků.

Pro přejímku prosvětlovaných značek se vyžaduje 
revizní zpráva elektro podle ČSN 34 1010.

14.8.2 Dopravní zařízení

Pro dopravní zařízení se při měření uplatní ustanovení 
článku 14.8.1 této kapitoly.

14.8.3 Světelné signalizační zařízení

Před odsouhlasením nebo převzetím zařízení se provede 
komplexní vyzkoušení podle čl. 14.2.2. TKP. Při přejí
macím řízení zhotovitel předloží:

- protokol o komplexním vyzkoušení zařízení,

- výchozí revizní zprávu dle ČSN 34 1010,

- dokumentaci skutečného provedení včetně geode
tického zaměření.

14.8.4 Portály

Pro odsouhlasení nebo převzetí portálové konstrukce 
platí ustanovení čl. 176 až 181 ČSN 73 2601 a kap. 19 

TKP.

14.8.5 Vodorovné značení

Při odsouhlasení nebo převzetí prací se provede kontrola 
povolených odchylek podle čl. 14.6 a souladu prove
deného značení s dokumentací.

14.9. SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Není požadováno.

14.10 EKOLOGIE

Požaduje se dodržet příslušná ustanovení pro odpadové 
hospodářství kap. 1 TKP.

14.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

14.11.1 Související normy
ČSN 01 8020 - 1990, Dopravní značky na pozemních 

komunikacích (1.10.1991)
ČSN 34 1010 - 1965, Elektrotechnické předpisy ČSN.

Všeobecné předpisy pro ochra

nu před nebezpečným doty
kovým napětím. ( 1.7.1966)

- změna a (1.3.1975)
- změna b (1.3.1978)
- změna c (1.9.1985)

ČSN 34 1050 - 1970, Elektrotechnické předpisy ČSN.

Předpisy pro kladení silových 
elektrických vedení (1.7.1971)

- změna a (1.9.1975)
- změna b (1.2.1984)
- změna c (1.6.1988)

ČSN 34 8340 - 1968, Osvětlovací stožáry (1.7.1969)

- změna a (1.10.1973)
- změna b (1.9.1979)
- změna c (1.12.1984)
- změna d (1.10.1986)

ON 36 5601 - 1984, Světelná signalizační zařízení 
pro řízení provozu na 
pozemních komunikacích
(1.2.1986) - v revizi

ČSN 42 0142 - 1976, Trubky ocelové svařované

přesné a závitové. Technické 
dodací předpisy (1.1.1978)

- změna a (1.3.1980)
- změna b (1.3.1983)
- změna c (1.8.1985)
- změna d (1.11.1990)
- změna e (1.2.1992)

ČSN 42 5570 - 1969, Tyče průřezu U z ocelí tříd 10 

a 11 válcované za tepla. Rozmě
ry (1.7.1970)

- změna a (1.12.1982)
- změna b (1.8.1985)

ČSN 42 5723 - 1975, Trubky z ocelí tříd 11 a 12

podélně svařované hladké do 
vnějšího průměru 152 mm. 
Rozměry (1.12.1976)

-změna a (1.8.1985)
- změna b (1.6.1991)

ČSN 42 7710 - 1989, Trubky kruhové z hliníku

a slitin hliníku tažené za stude
ná. Rozměry ( 1.11.1990)

ČSN 42 7714 - 1989, Trubky kruhové z hliníku

a slitin hliníku lisované za tepla. 
Rozměry (1.11.1990)

ČSN 65 0201 - 1991, Hořlavé kapaliny. Provozovny 

a sklady (1.3.1992)
ČSN 67 3067 - 1972, Označování a hodnocení 

barevných odstínů nátěrů 
(1.12.1972)

- změna a (1.3.1974)
ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola beto

nových konstrukcí (1.1.1989)
- změna a (1.1.1988)
- změna b (1.10.1989)
- změna c (1.4.1991)
- změna 4 (1.11.1992)

ČSN 73 2601 - 1988, Provádění ocelových konstrukcí 

(1.7.1989)
- změna a (1.10.1990)
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ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné usta

novenia (1.9.1987)
- změna a (1.5.1991)

ČSN 73 6005 - 1985, Prostorová úprava vedení 

technického vybavení
(1.11.1986)

- změna a (1.7.1988)
- změna b (1.9.1990)
- změna 3 (1/1992)
-změna 4 (11/1992)

ČSN 73 6006 - 1991, Označovanie podzemných vede

ní výstražnými fóliami 
(1.9.1991)

ON 73 6021 - 1985, Použití a umístění světelného 
signalizačního zařízení pro říze
ní provozu na pozemních komu
nikacích (1.7.1987) - v revizi

- změna a (1.5.1991)
ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic

(1.7.1986)
- změna a (1.10.1988)
- změna 2 (3/1992)

ČSN 73 6201 - 1978, Projektování a prostorové uspo

řádání mostních objektů 
(1.3.1980)

- změna a (1.2.1987) - v revizi

14.11.2 Související předpisy

Vyhláška č.99/1989 Sb. Federálního ministerstva vnitra 
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích 
(pravidla silničního provozu)

Ing. P.Šejna: Dopravní značení na pozemních komu

nikacích 1977

Typový podklad: Portály pro svislé dopravní značení, 
PUDIS 1 .díl 1989,2. díl 1985

Sborník technických řešení staveb a jejich částí: S 6.2 - 
Vybavení a příslušenství silnic - Bezpečnostní zařízení 
1989

Technologické postupy pro údržbu a opravy silnic 
a místních komunikací, SV 3 1993

Zásady pro navrhování a umisťování orientačního 
dopravního značení na dálnicích (FMD 1990)

7



TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACI

Vydalo : Ministerstvo hospodářství České republiky
Správa pro dopravu

Zpracovatel : Pragoprojekt a.s.

Zpracovatel kap. 14. :: Ing Ficner, Dopravoprojekt Brno a.s.

Tech.redakční rada :: Ing. M. Bažant (PGP), Ing. P. Havránek (ŘD Praha), Ing. P. Minařík (SSF ČR), 
Ing. Bř.Nesvadba (PGP), Ing. J. Paclík (SSF ČR), Ing. L. Tichý.CSc. (MH ČR - SD)

Distributor : Pragoprojekt a.s., K Ryšánce 16
147 54 Praha 4

Tisk

1.vydání - 1992 - 300 výtisků

Impress Kralupy n. Vit. tel./fax 0205 /22 122


