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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. Kapitola 14.TKP obsahuje poža
davky na materiály, technologické postupy a zkoušení 
při provádění dopravních značek a vybraných doprav
ních zařízení na pozemních komunikacích.

Význam, účel a užití dopravních značek a dopravních 
zařízení stanoví vyhláška FMV č. 99/89 Sb. Požadavky 
pro výrobu, umisťování, provádění a zkoušení doprav
ních značek určuje ČSN 01 8020. Pro navrhování a pro
vádění dopravního značení platí dále TP 65 Zásady pro 
dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 
Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích a Zásady pro navrhování a umisťování 
orientačního dopravního značení na rychlostních komu
nikacích. Uvedené předpisy podrobněji rozpracovávají 
ustanovení a požadavky vyhl. 99/89 Sb. a ČSN 01 8020.

Umístění dopravních značek v příčném řezu komuni
kace se provede dle TP 65, TP 66 a Zásad pro navrhování 
a umisťování orientačního dopravního značení na rych
lostních komunikacích.

Vlastní umístění, druh a provedení značek na konkrétní 
pozemní komunikaci určuje dokumentace stavby nebo 
specifikace objednatele s technickým popisem prací 
a podmínkami na dodržování kvality, které musí odpo
vídat těmto TKP (dále jen specifikace).

Dopravní zařízení zde neuvedená se popíší ve Zvláštních 
technických podmínkách (dále jen ZTKP).

Pro svodidla a zábradlí platí kap. 11 TKP.

Zhotovitel musí prokázat způsobilost pro zajištění ja
kosti při výrobě svislých značek a provádění vodorov
ného značení podle Metodického pokynu RSJ - PK čj. 
23614/96-230. K dokumentaci systému jakosti musí být 
přiložen i technologický postup.

14.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

14.2.1 Svislé dopravní značky

14.2.1.1 Základy

Betonové základy musí být z betonu min. třídy B 15 
a odpovídat požadavkům kap. 18 TKP. Patky a jejich 
upevnění musí vyhovovat TP 71. Případné spojovací 
prvky mezi základem a patkou resp. stojkou musí být 
z nekorodujícího materiálu nebo povrchově upraveny 
proti korozi ve shodě s kap. 19 TKP.

14.2.1.2 Sloupky a stojky pro dopravní značky

Sloupek jako univerzální nosič dopravních značek je 
z trubky z oceli nebo hliníkové slitiny. Materiál a roz
měry musí odpovídat dokumentaci stavby, specifikaci 
nebo schválenému typu. Pokud je sloupek z oceli, platí 
pro něj kap. 19 TKP.

Stejné požadavky platí i pro stojku, která se používá jako 
nosič větších značek. Stojku může tvořit válcovaný I ne
bo U profil z oceli nebo z hliníkové slitiny.

Spojovací materiál musí být z nerez oceli, respektive 
z povrchově nekorodujících materiálů - viz kap. 19 
TKP. Kombinace materiálů značky, nosných prvků 
a spojovacího materiálu nesmí vyvolávat elektrolytic
kou korozi. Barvu sloupků a stojek určuje ČSN 01 8020 

čl. 25.

14.2.1.3 Reflexní a nereflexní dopravní značky

Rozměry a druh povrchu značek určí dokumentace stav
by nebo specifikace v souladu s ČSN 01 8020 čl.9. Dle 
téže normy jsou určeny barvy resp. odrazivost (čl. 51 až 
54), písmo (čl.7), materiál (čl.12), barva a úprava zadní 
stěny (čl. 14).

Pokud dokumentace stavby nebo specifikace neurčí ji
nak, použijí se značky se zahnutým okrajem nebo ztu- 
žujícím rámečkem (na ochranu proti vandalismu).

Orientační značky o rozměru větším než 1.0 x 1.5 m se 
provedou z tažených lamel z hliníkové slitiny případně 
z jiného materiálu schváleného objednatelem. Odolnost 
kompletní značky (lamel, spojovacího materiálu a sto
jek) proti povětrnostním podmínkám dle ČSN 73 0035 
musí být doložena statickým výpočtem nebo prohláše
ním o shodě se schváleným typem. Veškeré retroreflex- 
ní materiály použité na značkách musí být schváleny 
k užívání na pozemních komunikacích - viz Katalog 
retroreflexních folií pro svislé dopravní značky a do
pravní zařízení. Na zadní straně všech značek musí být 
nálepka technické způsobilosti dle TP 71 - dodatek 1.

Pokud neurčí dokumentace stavby nebo specifikace ji
nak, je záruční doba na jakost značky (základ, konstruk
ce, značka, folie, spojovací materiál) 7 let.

14.2.1.4 Prosvětlované a osvětlované dopravní 
značky

Prosvětlované dopravní značky jsou značky s vnitřním 
světelným zdrojem. Lze použít pouze typy schválené 
MDS ČR. Popis kvality a druhu materiálu je součástí 

schváleného typu.

Osvětlované značky jsou reflexní dopravní značky do
plněné pro zvýšení viditelnosti vnějším světelným zdro
jem. Jejich použití včetně druhu zdroje určí 
dokumentace stavby nebo specifikace. Světelný zdroj 
nesmí oslňovat účastníky silničního provozu.

14.2.2 Vodorovné dopravní značky

Druh značkovací hmoty předepisuje dokumentace stav
by, specifikace nebo stavební dozor. Materiál použitý 
pro provádění vodorovných dopravních značek (jedno
složková barva, dvousložkový plast, termoplast, folie, 
prefabrikované značky, apod.) musí být schváleny MDS 
ČR k používání na pozemních komunikacích - viz Ka
talog hmot pro VDZ.
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14.2.3 Dopravní zařízení

Pro provedení, umisťování a osazování dopravních ku
želů, zábran pro označování uzavírek, vodicích tabulí, 
směrovacích desek a obdobného dopravního zařízení 
platí TP 65 a TP 66. Pro tato a další dopravní zařízení 
(odrazky, směrové sloupky, zrcadla, majáčky, výstražné 
desky, výstražná světla, vodící stěny atd.) se mohou 
použít pouze schválené typy - viz TP 58, ČSN 36 5601, 
S.6.2., apod. Pokud požadovaný schválený typ není 
uveden v dokumentaci stavby, je pro zhotovitelem navr
žený schválený typ nutný souhlas objednatele.

Požadavky na základy a případný spojovací materiál 
jsou stejné jako u svislých dopravních značek.

14.2.4 Světelné signalizační zařízení
Světelné signalizační zařízení musí odpovídat ČSN 73 
6021, ČSN 36 5601, TP 81 a dokumentaci stavby nebo 
specifikaci.

Návěstidla a jejich nosiče musí být opatřeny nátěrem, 
pokud nejsou provedeny v antikorozní úpravě, která ná
těr nevyžaduje. Nátěr se provede v odstínu 1100 dle 
ČSN 67 3067 nebo se konstrukce opatří metalizací. 
Povrchová ochrana se provede dle kap. 19 TKP.

Řadiče a jejich konstrukci určuje ČSN 36 5601.

Kabelové rozvody a připojení k silové síti musí vyhovo
vat ČSN 73 6005, ČSN 73 6006 a ČSN 34 1050.

Veškeré použité části musí odpovídat typům schvále
ným MDS ČR.

14.2.5 Portály

Pro účely těchto TKP se slovem portály označují veškeré 
nosné konstrukce značek nad vozovkou, ať se již jedná 
o portály, konzoly, poloportály, dvojité poloportály, 
apod.

Použijí se schválené typy podle typových podkladů 
schválených MD ČR nebo objednatelem - viz čl. 14.11.2 
této kapitoly TKP. Konstrukce musí být doloženy static
kým výpočtem, ve kterém musí být udán maximální 
možný rozměr a poloha značky.

Situování, rozměry a druh konstrukce portálů pro umís
tění dopravních značek a světelného signalizačního za
řízení musí být provedeny podle dokumentace stavby, 
nebo specifikace resp. musí být odsouhlaseny objedna
telem.

Základy, do kterých se kotví stojky portálů, se provedou 
z betonu min. třídy C-/28-SAP 3b ve shodě s kap. č. 18 
TKP a dokumentací stavby nebo specifikací. Beton zá
kladů musí být odolný účinkům chemických rozmrazo
vacích látek.

Ocelová konstrukce portálů včetně nosičů a připevnění 
tabulí nebo světelného signalizačního zařízení a jejich 
povrchová úprava musí být provedena ve shodě s doku
mentací stavby a požadavky kap. 19 TKP. Barva kon
strukcí se provede dle čl.25 ČSN 01 8020.

14.3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRACÍ

14.3.1 Svislé dopravní značky

Svislé dopravní značky se připevní na sloupky nebo 
stojky, které jsou osazeny do demontovatelných patek 
nebo betonových základů. Patky se připevní pomocí 
spojovacího materiálu na předem vybetonované zákla
dy. Hloubka a tvar základu musí odpovídat dokumentaci 
stavby, specifikaci nebo schválenému typu, resp. static
kému výpočtu. Otvor pro základ lze hloubit ručně nebo 
strojně, nebo jej lze vyvrtat.

Výšku patek sloupků nebo základů pro stojky v příčném 
řezu komunikace (pod terénem, v úrovni terénu, nad 
terénem) určí dokumentace stavby nebo specifikace ne
bo stavební dozor. Povrch betonu musí být rovný a hlad
ký a bude ošetřován dle zásad kap. 18 TKP.

Systém spojení značky se sloupkem nebo stojkami ur
čuje dokumentace stavby nebo specifikace. Montáž do
pravních značek na sloupky nebo stojky se provede 
podle navrženého způsobu upevnění v dokumentaci 
stavby nebo specifikaci dle technologického předpisu 
zhotovitele schváleného objednatelem.

Jednotlivé části značek umístěných na portálech musí 
být upevněny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek 
nebo dynamického namáhání nemohlo dojít k jejich 
uvolnění a následnému pádu na vozovku.

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 vy
loučit samovolné odkrytí dopravní značky povětrnostní
mi vlivy a vlivy provozu např. větrem, otřesy atd. Dále 
musí být zabráněno poškození povrchu značky krycím 
materiálem vlivem otřesů a vibrací.

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

Materiál a způsob zakrytí odsouhlasuje stavební dozor. 
Pokud se zakrývají pouze části textu nebo jednotlivé 
symboly na značkách, použije se k tomuto účelu čemo- 
oranžové lepicí pásky, kterou se požadované místo pře- 
lepí. Zakrývané místo se přelepí vodorovnými nebo 
svislými proužky tak, aby nebylo čitelné - zásadně ne
stačí přelepení pouze křížem.

Vzhledem k tomu, že zhotovitel ručí za značky poměrně 
dlouhou dobu a také vzhledem k tomu, že používané 
retroreflexní materiály vyžadují specielní zacházení, 
provede na rychlostních komunikacích montáž a osazo
vání značek jejich výrobce.

14.3.2 Zřízení a odstranění vodorovných dopr. 
značek

Druh a umístění jednotlivých vodorovných značek resp. 
kadenci čar určí dokumentace stavby nebo specifikace
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v souladu s vyhl. 99/89 Sb. a ČSN 01 8020 (platí zejmé
na články 39, 40, 56, 57, 58, 59).

Základní požadavky na zřízení vodorovného značení 
určuje dokumentace stavby nebo specifikace.

Technologický postup pro provádění značení zpracuje 
zhotovitel. Tento postup schválený objednatelem obsa
huje zejména povětrnostní omezení, úpravu a čistotu 
povrchu, minimální možné stáří asfaltového povrchu. 
Při pokládání reflexního značení je mimo teploty a vlh
kosti povrchu nutno dbát zejména na směr a rychlost 
větru, neboť ten je obvykle určující pro celkovou retro- 
reflexi (noční odrazivost) nového značení.

V předloženém technologickém postupu je též popsáno 
provádění predznačení. Vzhledem k tomu, že zhotovitel 
ručí jak za kvalitu, tak i za geometrickou přesnost zna
čení, neprovádí se přejímka predznačení.

Nanášení hmot resp. provádění značek je předepsáno 
technologickým předpisem výrobce hmot.

Položené vodorovné značení nesmí být pojížděno vozid
ly s koly znečištěnými čerstvým asfaltem.

Zhotovitel stavby zajistí nutnou součinnost mezi pod- 
zhotovitelem svislých značek a podzhotovitelem vodo
rovných značek (zajištění souladu umístění SZ a VZ).

Pro odstranění značení se použije technologie předepsa
ná v dokumentaci nebo ve specifikaci, případně určená 
stavebním dozorem.

14.3.3 Dopravní zařízení

Umístění a osazení vodicích tabulí, směrovacích desek, 
zábran, odrazek, směrových sloupků, odrazových zrca
del, apod. se provede podle dokumentace stavby, speci
fikace, technologického předpisu nebo dle rozhodnutí 
stavebního dozoru.

Základy se provádějí obdobně jako u svislých značek.

Směrové sloupky se osadí v souladu s kap. 4 Technolo
gického postupu pro osazení směrových sloupků.

14.3.4 Světelné signalizační zařízení

Technologický postup prací předepisuje výrobce světel
ného signalizačního zařízení v technických podmínkách 
výrobku a je nutno jej při montáži dodržet spolu s usta
noveními ČSN 36 5601. Dále je nutno dodržet pro 
jednotlivé práce tato ustanovení:

- pro zemní práce příslušná ČSN 73 3050 a kap. 4 

TKP,
- pro stožáry a výložníky ustanovení ČSN 34 8340 

a ČSN 36 5601,

- pro kabelové rozvody a připojení k silové síti usta
novení ČSN 36 5601 a ustanovení ČSN 73 6005.

Návěstidla se upevní pomocí upevňovacích částí na 
stožáry, výložníky, konzoly a portály v souladu s doku
mentací stavby nebo technologickým předpisem výrob
ce odsouhlaseným stavebním dozorem. Stožáry 
a výložníky musí splňovat ustanovení ČSN 34 8340 
resp. ČSN 34 8346.

14.3.5 Portály
Základová spára musí být v nezámrzné hloubce a od
souhlasena stavebním dozorem. Základy betonované za 
nízkých a záporných teplot se musí provádět za dodržení 
ustanovení čl. 10.6 ČSN P ENV 206, čl. 12 ČSN 73 2400 

a kap. 18 TKP

Montáž portálové konstrukce může být provedena pou
ze odbornými pracovníky. Před montáží musí být zho
tovitelem předložen stavebnímu dozoru technologický 
postup ke schválení.

Při výrobě, dílenském sestavení a konečné montáži por
tálu musí být dodržena ustanovení ČSN 73 2601 a kap. 

19 TKP.

14.4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

14.4.1 Svislé dopravní značky
Značky budou provedeny dle ČSN 01 8020 a dokumen
tace stavby resp. specifikace a budou dodány s prohlá
šením o shodě nebo o nálepku technické způsobilosti na 
základě průkazních zkoušek provedených dle TP 71. 
Před osazením musí být značky, konstrukce i spojovací 
materiál skladovány tak, aby nedošlo k jejich poškození.

14.4.2 Vodorovné dopravní značky

Převzetí materiálu provede zhotovitel podle dodacích 
podmínek výrobce.

Skladování musí být provedeno podle předpisů výrobce 
platných pro daný druh materiálu. Hmoty choulostivé na 
mráz nebo teplo musí být zřetelně označeny. Maximální 
možnou dobu skladování určí výrobce. Vlastnosti hmot 
se nesmějí po dobu skladování změnit.

Průkazní zkoušky zajišťuje výrobce u akreditované la
boratoře, státní zkušebny nebo MDS ČR pověřené orga

nizace podle TP 70.

14.4.3 Dopravní zařízení

Pro majáčky, vodicí tabule, směrovací desky, zábrany, 
odrazky, směrové sloupky, odrazová zrcadla a další platí 
obdobné podmínky jako pro svislé značky.

14.4.4 Světelné 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 certifikátem. Skladování světelného 
signalizačního zařízení bude v suchých a krytých skla
dech podle podmínek výrobce. Průkazní zkoušky se 
provedou dle ČSN 36 5601.

14.4.5 Portály

Pro dodávku, skladování a průkazní zkoušky platí usta
novení kap. 19 TKP.
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14.5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky pro svislé dopravní značky, dopravní 
zařízení a světelné signalizační zařízení se nepožadují.

Pro vodorovné dopravní značky zajistí zhotovitel pouze 
zkoušku retroreflexe reflexního vodorovného značení 
dle TP 70 nebo interní metodiky objednatele. Protokol 
o měření je součástí přejímacích dokladů. Minimální 
požadavky na retroreflexi vodorovného značení jsou 
dány v tabulce 3c ČSN 01 8020.

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

14.6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

14.6.1 Svislé dopravní značky

Přípustné tolerance při osazování svislých dopravních 
značek jsou dány ČSN 01 8020 a předpisy uvedenými 
v čl. 14.1 této kapitoly. Pokud zde nejsou uvedeny, 
stanoví je dokumentace stavby, specifikace nebo staveb
ní dozor.

14.6.2 Vodorovné dopravní značky

Požadavky na geometrickou přesnost vodorovného zna
čení uvádí článek 56 ČSN 01 8020.

14.6.3 Dopravní zařízení

Přípustné tolerance při osazování dopravních zařízení 
jsou dány předpisy uvedenými v čl. 14.1 této kapitoly. 
Pokud zde nejsou uvedeny, stanoví je dokumentace 
stavby, specifikace nebo stavební dozor.

14.6.4 Světelné signalizační zařízení

Návěstidlo ani jeho nosná konstrukce nesmí žádnou 
svou součástí zasahovat do průjezdného prostoru poze
mní komunikace.

Přípustné odchylky pro ocelovou konstrukci stanoví 
kap. 19 TKP.

14.6.5 Portály

Přípustné odchylky pro portálové konstrukce stanoví 
kap. 19 TKP. Portály včetně značek a vybavení nesmí 
zasahovat do průjezdného prostoru pozemních komuni
kací.

14.7 POVĚTRNOSTNÍ OMEZENÍ

14.7.1 Svislé dopr. značky, dopr. zařízení 
a portály

Betonáž patek svislých dopravních značek, dopravních 
zařízení a základů portálových konstrukcí za nízkých 
a záporných teplot musí být provedena v souladu s usta
novením čl. 12 ČSN 73 2400 a s kap. 18 TKP. Pro 
ocelové konstrukce platí kap. 19 TKP.

14.7.2 Vodorovné dopravní značky

Povětrnostní omezení jsou stanoveny dodacími podmín
kami výrobce hmot pro vodorovné dopravní značení 
nebo technologickým předpisem zhotovitele.

14.7.3 Světelné signalizační zařízení

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

14.8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ PRACÍ

14.8.1 Svislé dopravní značky

Při odsouhlasení nebo převzetí prací se provede kontrola 
povolených odchylek v umístění svislých dopravních 
značek. Sloupky a stojky musí být osazeny svisle s tole
rancemi běžnými pro stavební konstrukce. Zkontroluje 
se, zdaj sou použity předepsané značky dle dokumentace 
stavby, specifikace nebo rozhodnutí stavebního dozoru.

Nepřipouští se poškození značek a nátěrů sloupků.

Pro přejímku prosvětlováných a osvětlovaných značek 
se vyžaduje výchozí revizní zpráva dle ČSN 33 2000-6- 
61.

14.8.2 Vodorovné dopravní značky

Při odsouhlasení nebo převzetí prací se provede kontrola 
povolených odchylek podle čl. 14.6 této kapitoly TKP 
a souladu provedeného značení s dokumentací stavby 
nebo specifikací.

14.8.3 Dopravní zařízení

Pro dopravní zařízení se přiměřeně uplatní ustanovení 
čl. 14.8.1 této kapitoly TKP.

14.8.4 Světelné signalizační zařízení

Komplexní vyzkoušení zařízení zajistí zhotovitel podle 
předpisu výrobce v technických podmínkách zařízení. 
Při přejímacím řízení zhotovitel předloží:

- protokol o komplexním vyzkoušení zařízení,
- výchozí revizní zprávu dle ČSN 33 2000-6-61,

- dokumentaci skutečného provedení včetně geodetic
kého zaměření,

- signální plán.

14.8.5 Portály

Pro odsouhlasení nebo převzetí portálové konstrukce 
platí ustanovení čl. 176 až 181 ČSN 73 2601 a kap. 18 
a 19 TKP.

14.9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Nepožaduje se.
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14.10 EKOLOGIE

Pro odpadové hospodářství se požaduje dodržet přísluš
ná ustanovení kap. 1 VŠEOBECNĚ. Zhotovitel je povi
nen dodržet všechny potřebné předpisy o bezpečnosti 
práce. Dále je povinen dodržet všechny předpisy 
o ochraně životního prostředí a o nakládání s odpady 
platné pro materiály pro svislé nebo vodorovné značky. 
Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost odstraní 
a zneškodní prázdné obaly od materiálů a použité pra
covní pomůcky.

14.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY

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

komunikacích (1.1.1991)
-Změna 1 (7/1995)

ČSN 34 2000 -6-61- 1994, (HD 384.6.61) Elektronic
ké předpisy ČSN. Elektrická za
řízení. Část 6: Revize. Kapitola 
61: Postupy při výchozí revizi 
(1.2.1994)

ČSN 34 1050 - 1970, Elektrotechnické předpisy ČSN.
Předpisy pro kladení silových 
elektrických vedení (1.7.1971)

- Změna a (1.8.1975)
- Změna b (1.2.1984)
- Změna c (1.6.1988)

ČSN 34 8340 - 1968 Osvětlovací stožáry (1.7.1969) 
ČSN 34 8346 - 1993 Stožáry pro trakční vedení tram

vajových - a trolejbusových drah 
ČSN 36 5601 - 1996, Světelná signalizační zařízení. - 

Technické a funkční požadavky

- 1. SSZ pro řízení sil. provozu

- 2. SSZ pro zvýraznění nebezpečných míst

ČSN 65 0201 - 1991, Hořlavé kapaliny. Provozovny 
a sklady-(1.3.1992)

- Změna 1 (4/92)
- Změna 2 (5/94)
- Změna 3 (3/95)

ČSN 67 3067 - 1994, Označování a hodnocení barev
ných odstínů nátěrů (1.3.1994) 

ČSN 73 2400 - 1986, Provádění a kontrola betono
vých konstrukcí. (1.1.1989)

- Změna a (1.1.1988)
- Změna b (1.10.1989)
- Změna c (1.4.1991)
- Změna 4 (11/1992)

ČSN P ENV 206 (73 2403) - 1993 Beton. Vlastnosti, 
výroba, ukládání a kriteria hod
nocení.

ČSN 73 2601 - 1988, Provádění ocelových konstrukcí 
(1.7.1989)

- Změna a (1.10.1990)
- Změna 2 (8/94)
- Oprava 9.1994

ČSN 73 3050 - 1986, Zemné práce. Všeobecné ustano
venia (1.9.1987)

- Změna a (1.5.1991)
ČSN 73 6005 - 1994, Prostorové uspořádání sítí tech

nického vybavení (1.9.1994)
- změna 1 (leden 1996)

ČSN 73 6021 - 1994, Světelné signalizační zařízení.
Umístění a použití návěstidel 
(1.3.1994)

ČSN 73 6006 - 1991, Označovanie podzemných vedení 
výstražnými foliemi (1.9.1991)

ČSN 73 6101 - 1985, Projektování silnic a dálnic 
(1.7.1986)

-Změnaa (1.10.1988)
- Změna 2 ( 3/92)
- Změna 3 (8/94)
-Změna 4 (8/95)

ČSN 73 6102 - 1995, Projektování křižovatek na sil
ničních komunikacích

- oprava 6/95
ČSN 73 6110 - 1986, Projektování místních komuni

kací (1.7.1987)
- Změna 1 (6/95)

ČSN 73 6201 - 1995, Projektování mostních objektů

14.11.2 Související předpisy

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provo
zu na pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
včetně příslušných prováděcích 
vyhlášek

Vyhláška č.99/1989 Sb., o pravidlech provozu na po
zemních komunikacích (pravid
la silničního provozu) ve znění 
vyhlášek č. 24/1990 Sb., č. 
533/1992 Sb., č. 619/1992 Sb., 
č. 123/1993 Sb.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., o bezpečnosti práce a tech
nických zařízeních

Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a tech
nických zařízeních při staveb
ních pracích

Vyhláška č. 207/1991 Sb., o požadavcích k zajištění 
bezpečnosti práce a technických 
zařízení

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební 
a technický řád drah

Sborník technických řešení staveb a jejich částí: S 6.2 - 
Vybavení a příslušenství silnic - 
Bezpečnostní zařízení 1989 (Do- 
pravoprojekt Brno)

Zásady pro navrhování a umisťování orientačního do
pravního značení na rychlos
tních komunikacích (FMD 
1990) +změna 1 (MDS 1997)

TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích (MD ČR 1995)

TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na po
zemních komunikacích (MD 
ČR 1996)
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TP 70 - Systém hodnocení hmot pro VDZ (SVB 1995) 
TP 71 - Zkoušení svislých dopravních značek doplněk 1 

(SVB 1997)
Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky (SVB, 

1996 periodikum)
TP 58 Směrový sloupek (SVB 1993)

Katalog retroreflexních folií pro svislé dopravní znač
ky a dopravní zařízení (SVB 
1995 periodikum)

Typový podklad portály silničních a dálničních znače
ní SSŽ 1996

Typový podklad portály pro svislé dopravní značení 
PÚDIS 1985, 1989

Technologický postup pro osazení směrových sloupků 
(MH ČR-SD 1992)

TP 81 - Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu 
(MD 1996)
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