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ČÁST 14.A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Platí obecně pro všechny části této kapitoly TKP.

14. AI ÚVOD

14.A1.1 Všeobecně

Tato kapitola se musí chápat a vykládat ve smyslu ustano
vení, definic, pokynů a doporučení uvedených v kapitole 
1 TKP - Všeobecně.

Tato kapitola technických kvalitativních podmínek ob
sahuje požadavky objednatele stavby na výrobky, mate
riály, technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů 
a dodávek při instalaci a provádění výstavby, údržby 
a oprav:

- svislých dopravních značek (dále jen SDZ) na pozem
ních komunikacích (dále jen PK), část B této kapitoly 
TKP,

- vodorovného dopravního značení (dále jen VDZ) na 
PK, část C této kapitoly TKP,

světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) na 
PK, část D této kapitoly TKP,

dopravního zařízení (dále jen DZ) na PK, část E této 
kapitoly TKP.

Část A těchto TKP platí obecně pro části B, C, D, E.

SDZ, VDZ, SSZ a DZ včetně prostorového uspořádání, 
členění a rozměrů určuje dokumentace stavby, která musí 
být vypracována v souladu s TKP pro dokumentaci sta
veb pozemních komunikací, touto kapitolou TKP a pří
slušnými předpisy uvedenými v jejich jednotlivých čás
tech.

Pokud stavební práce uvedené v této kapitole TKP nejsou 
součástí staveb vyžadujících stavební povolení a nebo se 
jedná o opravy (stavební úpravy) nebo udržovací práce ve 
smyslu § 14 vyhlášky 104/97 Sb., připouští se vypraco
vání zjednodušené dokumentace. Náležitosti zjednodu
šené dokumentace určí objednatel podle potřeb příslušné 
stavby případ od případu (viz Směrnice pro dokumen
taci staveb PK). Zpravidla postačí specifikace rozsahu 
prací a požadavků objednatele s potřebným technickým 
popisem prací (dále jen specifikace objednatele), která 
se ve smlouvě o dílo upřesní a oběma stranami potvrdí. 
Technický popis a podmínky na dodržování kvality 
musí odpovídat této kapitole TKP, zde uvedeným ČSN 
a příslušným technickým předpisům.

V případech, kdy jsou požadovány jiné práce, než práce 
obsažené v této kapitole TKP nebo je potřebné změnit 
nebo doplnit ustanovení této kapitoly TKP nebo se jedná 
o ojedinělé technické řešení, stanoví objednatel potřebné 
zásady ve zvláštních technických kvalitativních podmín
kách (dále jen ZTKP), případně ve smlouvě o dílo.

Ministerstvo dopravy a spojů (dále jen MDS) schvaluje 
na žádost a náklady výrobce nebo dovozce provedení 
a používání dopravních značek, světelných a akustických 
signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní 
informace. Materiály určené pro vodorovné dopravní 
značení schvaluje MDS v Katalogu hmot pro vodorovné 
dopravní značky včetně zatřídění parametrů jednotlivých 
výrobků do příslušných tříd.

Zhotovitel stavby musí předložit objednateli k odsou
hlasení Technologický postup pro výrobu a použití na 
stavbě (dále jen TEP) ve smyslu kapitoly 1 TKP - zpra
covaný výrobcem/dovozcem SDZ, materiálů pro VDZ, 
SSZ a DZ. V TEP výrobce/dovozce musí být především 
specifikovány všechny údaje, parametry, zásady, techno
logické postupy, zkoušky, měření a požadavky na montáž, 
údržbu a opravy uvedené v těchto TKP.

14.A1.2 Způsobilost

SDZ, VDZ, SSZ a DZ může provádět a/nebo osazovat 
zhotovitel a/nebo jeho podzhotovitel, tj. právnická nebo 
fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění 
těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost 
pro zajištění jakosti při provádění/osazování SDZ, VDZ, 
SSZ a DZ podle metodického pokynu SJ-PK pro oblast 
II/4 - Provádění silničních a stavebních prací. Zhotovitel/ 
/podzhotovitel je povinen prokázat, že disponuje potřeb
ným počtem pracovníků předepsané kvalifikace a po
třebným technicky způsobilým strojním a dalším vyba
vením. Zkušenost s prováděním prací podle této kapitoly 
TKP prokazuje zhotovitel/podzhotovitel také referenč
ním listem provedených prací stejného nebo podobného 
zaměření. Zhotovitel/podzhotovitel je povinen prokázat 
též způsobilost zkušeben, kontrolního systému a dalších 
činností, které mohou ovlivnit jakost prací.

Dále musí být prokázána způsobilost strojního vybavení, 
způsobu skladování, dopravy a měření. Školení pracov
níků rozhodujících profesí je zhotovitel povinen na po
žádání doložit objednateli/správci stavby.

Součástí průkazu způsobilosti „certifikací systému ja
kosti“ pro technologický proces „instalace SDZ, SSZ, 
DZ a provádění VDZ,“ jsou i Technologické předpisy 
pro instalaci svislého dopravního značení, dopravního 
zařízení a pro pokládku vodorovného dopravního zna
čení zpracované zhotovitelem, případně podzhotovitelem 
stavby (dále TePř).

Opravy a údržbu SDZ, VDZ, SSZ a DZ zajišťuje ma
jetkový správce (vlastník) PK vlastními složkami nebo 
prostřednictvím zhotovitele, tj. právnické nebo fyzické 
osoby, která má platné oprávnění pro provádění staveb
ních prací a splňuje výše uvedené podmínky.
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14.A2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

14.A3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

14.A2.1 Kvalita výrobků (materiálů, 
stavebních směsí a prvků)

Popis a kvalita SDZ, SSZ, DZ a jejich osazování, dále
materiálů pro VDZ a jejich nanášení, jsou stanoveny v:

a) dokumentaci stavby, případně specifikaci objednatele 
(dále jen dokumentace), popř. s upřesněním v reali
zační dokumentaci, resp. ve výrobně technické doku
mentaci výrobce,

b) této kapitole TKP, případně v dalších souvisejících 
kapitolách,

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit technolo
gický předpis (TePř) k odsouhlasení objednateli/správci 
stavby, pokud není tento předpis obsažen v dokumen
taci.

TePř zhotovitele příp. dokumentace musí respektovat 
TEP výrobce/dovozce pro SDZ, SSZ, DZ a materiály 
pro VDZ.

Zhotovovací práce musí být provedeny tak, aby byl spl
něn požadavek na umístění a provedení SDZ, VDZ, SSZ 
a DZ podle dokumentace (viz 14 A6, část B, C, D, E této 
kapitoly TKP).

c) příslušných ČSN, EN, prEN a TP,

d) TEP výrobce/dovozce SDZ, SSZ, DZ a materiálů pro 
VDZ.

Stálé SDZ, materiály určené pro trvalé VDZ, stálá SSZ 
a DZ patří mezi „výrobky pro vybavení komunikací 
VDZ, SDZ, SSZ“, které jsou „stanovenými výrobky“ ve 
smyslu § 12 zákona č. 22/1997 Sb„ ve znění pozdějších 
předpisů, jejichž posuzování se s ohledem na technické 
požadavky provádí ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 
Sb., tab. 9, č. 6.

14.A4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Zhotovitel je povinen zajistit řádnou přejímku na stavbu 
dodávaných výrobků tak, aby na staveništi byly k dispo
zici jen materiály, které odpovídají požadavkům smlouvy 
o dílo (viz TKP kap. 1 - Všeobecně, čl. 1.5.1).

Dodávka SDZ, SSZ, DZ a materiálů pro VDZ se re
alizuje převzetím zásilky zhotovitelem od přepravce. 
Zásilka musí být provázena dodacím listem, ve kterém 
musí být zejména:

Před uvedením na trh a pro vypracování prohlášení 
o shodě se od výrobce/dovozce požaduje certifikát 
výrobku. Zhotovitel stavby předkládá objednateli pro
hlášení výrobce/dovozce o shodě. Pokud ZTPK stanoví 
nebo pokud objednatel/správce stavby požádá, zhotovi
tel předloží protokoly s výsledky zkoušek „stanoveného 
výrobku“ a posouzení splnění kvalitativních požadavků 
podle dokumentace, příslušných ČSN, technických 
podmínek a předpisů uvedených v této kapitole a souvi
sejících kapitolách TKP, případně ZTKP.

Distributorům je stanovena povinnost poskytnout ujištění 
o tom, že na dané výrobky bylo vydáno výrobcem/do
vozcem prohlášení o shodě.

Ostatní stavební výrobky (přenosné SDZ, přenosné SSZ, 
přenosné DZ, materiály určené pro přechodné VDZ), 
které nejsou „stanovenými výrobky“ musí být před do
dávkou na stavbu doloženy certifikátem nebo prohláše
ním shody včetně protokolů s výsledky všech požado
vaných zkoušek a posouzením splnění kvalitativních 
požadavků podle dokumentace, příslušných ČSN, tech
nických podmínek a předpisů uvedených v této ka
pitole a souvisících kapitolách TKP, případně ZTKP. 
Podrobnosti postupu posouzení shody stanovuje meto
dický pokyn SJ - PK pro oblast II/5 - Ostatní výrobky.

Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého 
napětí jsou dány nařízením vlády č. 168/1997 Sb. 
a technické požadavky na výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility jsou dány nařízením 
vlády č. 169/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

číslo a datum vystavení,

název a adresa výrobce/dovozce nebo distributora, 

název a sídlo odběratele, 

místo určení dodávky, 

předmět dodávky,

hmotnost dodávky, počet kusů apod., 

popř. další požadované údaje.

Zjišťuje se, zda zásilka není poškozena nebo neúplná 
a zda dodané množství a druh souhlasí s údaji uvedenými 
v dodacím listě.

Pokud nebylo u „stanovených výrobků“ předáno prohlá
šení o shodě podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí 
být předloženo před první dodávkou včetně schválení 
od MDS. Také pro ostatní dodávané stavební výrobky, 
pro které nebyly předem předloženy doklady podle MP 
SJ-PK v oblasti II/5 - Ostatní výrobky, musí být tyto 
doklady předloženy před první dodávkou, opět včetně 
schválení od MDS. Podrobné podmínky viz čl. 14.A2 
této kapitoly TKP.
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Za průkazní zkoušky se pro účely těchto TKP pova
žuje:

- u stanovených výrobků prohlášení o shodě vydané 
výrobcem nebo dovozcem na základě certifikátu 
vydaného autorizovanou osobou,

- u ostatních výrobků certifikát vydaný akreditovaným 
certifikačním orgánem nebo prohlášení shody vydané 
výrobcem nebo dovozcem po zkoušce typu (vzorku) 
provedené akreditovanou zkušební laboratoří.

Protokoly s výsledky zkoušek a posouzení splnění kva
litativních parametrů podle příslušných ČSN, TP a této 
kapitoly TKP, příp. doklad o splnění zvýšených a dalších 
technických požadavků dle ZTKP jsou přílohou prohlá
šení o shodě, certifikátu nebo prohlášení shody.

SDZ, SSZ, DZ včetně konstrukcí a spojovacích materiálů 
a materiály pro VDZ musí být skladovány podle poža
davků výrobce.

14.A5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky zajišťuje zhotovitel za účelem zjištění, 
zda jakostní vlastnosti odpovídají smluvním požadav
kům (zejména TKP a ZTKP), prohlášení o shodě, pro
hlášení shody/certifikátu. Zhotovitel je povinen zajistit 
provádění kontrolních zkoušek v požadovaném rozsahu. 
Výsledky zkoušek se protokolují a jsou součástí staveb
ního deníku pro převzetí prací.

Zkoušky musí být provedeny laboratoří se způsobilostí 
podle MP SJ-PK v oblasti II/3 -Zkušebnictví. Tato la
boratoř musí být odsouhlasena objednatelem/správcem 
stavby. Objednateli/správci stavby nebo jím pověřené 
osobě musí zhotovitel umožnit přístup do laboratoří, na 
staveniště a do skladů.

Zhotovitel odsouhlasí s objednatelem/správcem stavby 
čas a místo zkoušky. Objednatel/správce stavby sdělí 
nejméně 24 hodin předem, že se hodlá zkoušky zúčast
nit. Jestliže se ke zkoušce nedostaví, může zhotovitel 
zkoušku provést. Poté předá objednateli/správci stavby 
výsledky zkoušek písemně a ten je musí považovat za 
správné.

K prověření kvality prováděných prací nebo hodno
věrnosti výsledků zkoušek zhotovitele je objednatel 
oprávněn provádět zkoušky podle vlastního systému 
kontroly jakosti. Tyto zkoušky provádí buď ve vlastní 
laboratoři neboje zadává u jiné nezávislé laboratoře. Pro 
hrazení nákladů na odběr vzorků a na zkoušky platí TKP 
kap. 1 - Všeobecně, čl. 1.6.1.3 e).

14.A6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné odchylky od hodnot stanovených v dokumen
taci stavby, případně ve specifikaci objednatele jsou 
vyjádřeny jako povolené tolerance.

14.A7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Viz části B, C, D, E této kapitoly TKP.

14.A8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

14.A8.1 Odsouhlasení prací

Požadavek na odsouhlasení prací se provádí podle ka
pitoly 1.7 TKP Všeobecně a předkládá ho zhotovitel 
objednateli/správci stavby písemnou formou. K žádosti 
se přikládají doklady prokazující řádné provedení zho- 
tovovacích prací, a to zejména:

- výsledky kontrolních zkoušek a měření a jejich po
rovnání s ustanoveními smlouvy o dílo,

- doklady o kvalitě zabudovaných stanovených vý
robků podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona 
č. 71/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a naří
zení vlády č. 163/2002 Sb., včetně schválení MDS,

- doklady o kvalitě ostatních výrobků podle zákona 
č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a MP 
SJ-PK v oblasti 11/5 - Ostatní výrobky, včetně schvá
lení MDS,

- výsledky kontrolních měření,

- změřené výměry,

- všechny ostatní doklady požadované smlouvou o dílo 
a obecně závaznými předpisy nebo objednatelem/ 
/správcem stavby.

Uvedené doklady se přikládají k žádosti, pokud nebyly 
předloženy dříve.

Odsouhlasení prací provede objednatel/správce stavby 
podle dokumentace jen pokud bylo dodrženo provedení 
a kvalita odpovídá požadavkům TKP a ZTKP. Výrobky 
musí být nové a nesmí být poškozeny.

Zhotovitel musí i nadále o odsouhlasené práce řádně 
pečovat, udržovat je a zodpovídá za vzniklé škody až do 
doby převzetí prací objednatelem/správcem stavby.

Odsouhlasením prací se neruší závazky zhotovitele vy
plývající ze smlouvy o dílo.

14.A8.2 Převzetí prací

Převzetí prací se provede pro celé dílo nebo pro jeho část 
ve shodě s požadavkem objednatele.

Současně se žádostí o zahájení přejímacího řízení předá 
zhotovitel objednateli/správci stavby přejímací doklady 
v rozsahu přiměřeně odpovídajícímu TKP kap. I - 
Všeobecně (čl. 1.7.2) tj. zejména stavební deník a zprávu 
o hodnocení jakosti díla vypracovanou dle MP ŘSD
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v rozsahu požadovaném objednatelem/správcem stavby. 
Její přílohou je dokumentace prokazující kvalitu použi
tých materiálů a protokoly o zkouškách a měřeních.

Objednatel/správce stavby příp. jím pověřená právnická 
nebo fyzická osoba provede celkové hodnocení provede
ných prací a porovnání výsledků s požadavky smlouvy 
a této kapitoly TKP. Podkladem pro celkové hodnocení 
je také výsledek vizuálního posouzení provedeného 
objednatelem/správcem stavby, výsledky zkoušek ob
jednatele, zpráva o hodnocení jakosti zhotovitele a vy
jádření objednatele/správce stavby k činnosti zhotovitele. 
Celkové hodnocení prací předá objednatel následnému 
správci pozemní komunikace a příp. i zhotoviteli.

14.A9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Pravidelné sledování deformací se v normálních přípa
dech nepožaduje, pokud to nepředepisuje dokumentace.

14.A10 EKOLOGIE

Přehled obecných požadavků na provádění stavby z hle
diska ekologie je obsažen v TKP kap. 1 (čl. 1.11) a platí 
obecně pro provádění veškerých stavebních prací na 
PK.

Musí být dodrženy podmínky stanovené dokumentací 
a stavebním povolením. Zvláštní pozornost musí být vě
nována otázce hlučnosti při nasazení stavebních strojů 
s ohledem na charakter okolní zástavby. Zásadně musí 
být dodržovány časové denní limity zpravidla stanovené 
místními orgány hygienické služby.
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ČÁST 14.B SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY (SDZ)

14.B1 ÚVOD 

14.B1.1 Všeobecně

SDZ slouží pro řízení a organizaci dopravy na pozemních 
komunikacích. Obecné zásady upravující význam a užití 
SDZ stanoví zákon č. 361 /2000 Sb., ve zněn í zákona č. 60/ 
2001 Sb., a vyhláška MDS č. 30/2001 Sb.

Provedení, užití a zkoušení SDZ stanoví ČSN 01 8020 
včetně změn 1 a 2, ČSN 730035, ČSN EN 12899-1 vč. 
NA, prEN 12966-1, TP 118 včetně dodatku 1, TP 65, 
TP 66, TP 84, TP 100, TP 108, TP 117, TP 141, TP 143, 
Vzorové listy VL.6.1.

SDZ mohou být stálé, proměnné a přenosné. Z hlediska 
velikosti se dělí na standardní a velkoplošné. Standardní 
tvary SDZ mohou být základní, zmenšené a zvětšené 
velikosti. Z hlediska provedení a optické účinnosti se 
SDZ dělí na neretroreflexní, retroreflexní, osvětlované 
a prosvětlované.

Určení druhu, velikosti, provedení a umístění značek 
stanoví schválená dokumentace.

14.B1.2 Požadavky na SDZ

Minimální požadavky na SDZ pro různé kategorie a třídy 
PKjsou uvedeny v tabulce 1.

Z hlediska mechanické odolnosti musí SDZ vyhovovat 
nejméně následujícím požadavkům:

- odolnost proti tlaku větru 0,60kN/m2,

- odolnost proti osamělé síle:

- pro SDZ A 32a, A 32b, IS 19a až IS 21c musí 
vyhovovat síle 150N,

- SDZ č. IS 22a až IS 22f, IS 24a a IS 24c nejsou 
stanoveny žádné požadavky,

- ostatní SDZ musí vyhovovat síle 300N.

Červený okraj činné plochy SDZ tvaru trojúhelníku 
a kruhu se musí provádět sítotiskem.

Tabulka 1

Pozemní komunikace Velikost činné plochy SDZ Optická účinnost

Zmenšené Základní Zvětšené NR R3 R'2

Dálnice a rychlostní silnice

Místní komunikace l.tř. - rychlostní

- SDZ na trase

- SDZ na odpočívce, pro parkování

- SDZ vybrané (na trase) *

- SDZ nad vozovkou

o1 0 o2

0 o2

0 o2

0 o2

Silnice l.tř.

- SDZ na trase 0 o2

- SDZ na odpočívce, pro parkování 0 o2

- SDZ vybrané (na trase) * 0 o2

- SDZ nad vozovkou 0 o2

Silnice Il.tr.

Místní komunikace II.tř. - sběrné

- SDZ na trase 0 o2

- SDZ upravující stání ** 0 o2

- SDZ vybrané * 0 o2

- SDZ nad vozovkou 0 o2

Silnice III.tř.

Místní komunikace III.tř. - obslužné

Účelové komunikace pro motor.dopravu

- SDZ na trase 0 o2

- SDZ upravující stání ** 0 o2

- SDZ vybrané * 0 o2

Místní komunikace IV.tř. - nemotoristické 0 0

Účelové komunikace pro cyklisty 0 0

* SDZ vybrané jsou č. PÍ až P8. All. A12, A29 až A 32b. B2, IP6, IP7 (vyhl. 30/01 Sb.), ** B29, B28 (i na trase) 
o požadavek, 1 možnost použití pro značky umístěné vlevo, 2 v obcích možnost použití prosvětlených SDZ 
NR neretroflexní. R’l retroflexní, třída 1, R'2 retroflexní, třída 2
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14.B1.3 Názvosloví

Pro účely těchto TKP je použito těchto následujících 
názvů.

„SDZ“ - štít značky, činná plocha značky a spojovací 
materiál, pomocí kterého se značka připevňuje na nosnou 
konstrukci.

„Štít značky“ - zpravidla ploché těleso požadovaného 
tvaru a rozměrů, na jehož lícní straně je umístěna činná 
plocha značky.

„Činná plocha značky“ - významová plocha značky 
podle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb. a dle vzorových 
listů V.L. 6.1.

„Standardní tvary SDZ“ - kruhové, trojúhelníkové, pra
voúhlé, kosočtverečné a osmiúhelníkové tvary, jejichž 
velikost je do 1,5 m x 1,5 m včetně; mohou být základní, 
zmenšené nebo zvětšené velikosti (viz vzorové listy 
V.L. 6.1.).

„Velkoplošná SDZ“ - značka, jejíž velikost činné plochy 
je nad 1,5 m x 1,5 m.

„Prosvětlovaná SDZ“ - značka s vnitřním elektrickým 
světelným zdrojem. Štít je tvořen skříní se světelným 
zdrojem, činná plocha je z desky z průsvitného mate
riálu.

„Osvětlovaná SDZ“ - značka doplněná pro zvýšení vidi
telnosti v noci vnějším světelným zdrojem.

„Přenosná SDZ“ - značka, která není trvale zabudována 
na pozemní komunikaci, jejíž nosná konstrukce je na 
povrch komunikace nebo na terén jen položena.

„Proměnná SDZ“ - značka, jejíž činná plocha se může 
měnit.

„Portál“ - nosná konstrukce SDZ nebo SSZ umístěných 
nad vozovkou, pod tímto názvem se pro účely TKP 
rozumí také konzoly, poloportály, dvojité poloportály, 
apod.

14.B2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

14.B2.1 Základy SDZ

Betonové základy značek musí být z betonu minimálně 
třídy C 20/25 - XF4 nebo betonového prefabrikátu stej
ných vlastností. Základy velkoplošných značek a portálů 
musí být z betonu minimálně třídy C25/30 - XF4.

Pro kvalitu betonových základů SDZ platí kap. 18 
TKP.

Kotevní prvky zabetonované do základu (např. kotevní 
šrouby) musí být z nekorodujících materiálů nebo musí

být povrchově upraveny proti korozi ve shodě s kap. 19 
TKP a TP 84.

14.B2.2 Nosná konstrukce - podpěrné
sloupky, kotvicí patky, příhradové 
konstrukce, stojky velkoplošných 
SDZ, portály

Značky se osazují na nosné konstrukce zpravidla 
z oceli nebo hliníkové slitiny. Spojovací materiál může 
být i z nerez oceli. Materiál a rozměry musí odpovídat 
dokumentaci.

Pro kvalitu ocelových částí a jejich protikorozní ochranu 
platí kapitola 19 TKP aTP 84. Pokud jsou SDZ umístěny 
na sloupech veřejného osvětlení nebo trakčních sloupech 
platí pro ně i TKP 15. Kombinace spojovacího materiálu 
nesmí vyvolávat elektrochemickou korozi.

14.B2.3 Retroreflexní SDZ

Štít SDZ musí být z povrchově nekorodujících materiálů 
nebo opatřen materiály pro ochranu proti korozi podle 
kap. 19 TKP a TP 84. Kvalita materiálu je dána mecha
nickými požadavky, které předepisuje ČSN 12899-1 vč. 
NA aTP 118.

Činná plocha značek je tvořena retroreflexní folií, která 
musí vyhovovat požadavkům ČSN EN 12899-1 vč. NA 
a TP 118. Třídu retroreflexní úpravy a velikost značek 
stanoví dokumentace.

Rozměry a grafická úprava činné plochy značek musí být 
v souladu se vzorovými listy VL 6.1 a TP 100.

14.B2.4 Neretroreflexní SDZ

Na kvalitu materiálů pro neretroreflexní SDZjsou stejné 
požadavky jako pro retroreflexní s tím rozdílem, že činná 
plocha je vytvořena z neretroreflexní folie nebo z nátě
rové hmoty.

14.B2.5 Přenosné SDZ

Nosná konstrukce přenosných SDZ je tvořena sloupkem 
značky a podkladní deskou, případně stojanem. Sloupky 
musí mít retroreflexní červeno-bílé pruhy.

Na kvalitu materiálů pro přenosné SDZ jsou kladeny 
stejné požadavky jako pro retroreflexní SDZ s tím, že 
přenosné SDZ musí dále vyhovovat požadavkům uve
deným v TP 143.

14.B2.6 Prosvětlované a osvětlované SDZ

Pro materiál štítu SDZ (skříň), rozměry a grafickou 
úprava činné plochy prosvětlovaných a osvětlovaných 
SDZ platí stejné zásady jako pro retroreflexní SDZ.
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Světelně technické vlastnosti stanoví ČSN 12899-1 
vč. NA.

14.B2.7 Proměnné SDZ

Pro materiál skříně a základní rozměry činné plochy 
proměnné SDZ a pro materiál a grafickou úpravu činné 
plochy proměnných SDZ se spojitou činnou plochou 
platí stejné zásady jako pro reflexní SDZ. Pro materiál 
a grafickou úpravu činné plochy proměnných SDZ 
s nespojitou činnou plochou (ze svítících bodů) a pro 
světelně technické vlastnosti této úpravy platí prEN 
12966-1 a TP 141.

14.B3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Před zahájením prací musí zhotovitel předložit 
objednateli/správci stavby k odsouhlasení technologický 
předpis na osazování značek.

I4.B3.1 Základy SDZ

Rozměry základů značek se provedou podle dokumen
tace. Zemní práce se provádí podle kap. 4 TKP. U značek 
se základová spára nepřebírá, u velkoplošných značek 
a portálů je případný požadavek na přebírání základové 
spáry uveden v dokumentaci.

Povrch betonových základů musí být rovný a hladký 
a ošetřuje se dle zásad v kap. 18 TKP. Horní plocha 
základu se v rovném terénu spáduje od sloupku ke kra
jům základu. Ve svažitém terénu se spáduje rovnoběžně 
s terénem. Horní plocha základu má být v úrovni terénu, 
vyčnívat může maximálně 100mm nad terén.

Základy betonované za nízkých a záporných teplot se 
musí provádět za dodržení ustanovení kap. 18 TKP.

14.B3.2 Nosná konstrukce - podpěrné
sloupky, kotvicí patky, stojky nebo 
příhradové nosné konstrukce 
velkoplošných SDZ, portály

Způsob osazení sloupků značek do kotvicích patek nebo 
zabetonování sloupků přímo do základu určí dokumen
tace.

Patky se připevní pomocí kotevních šroubů zabetono
vaných do základů. Výšku patek sloupků nebo základů 
pro stojky v příčném řezu komunikace (v úrovni terénu, 
nad terénem, případně pod terénem) určí dokumentace. 
V případě zabetonování sloupku přímo do základu musí 
být konec sloupku upraven tak, aby se v základu neotá
čel. Při osazení značek na 2 sloupky musí být vzájemná 
vzdálenost jednotná v daném úseku komunikace.

Velkoplošné značky se osazují na nosné konstrukce 
tj. na příhradové konstrukce nebo portály nebo stojky 
z válcovaných profilů z oceli nebo tažených profilů

z hliníkové slitiny. Pro tyto nosné konstrukce včetně 
upevňovacího zařízení velkoplošných značek platí ČSN 
P-ENV 1993-1-1 a ČSN P-ENV 1993-1-3 a pro jejich 
protikorozní ochranu kapitola 19 TKP a TP 84.

Příhradové nosné konstrukce nebo stojky velkoplošných 
SDZ v rozštěpech křižovatek se opatří patními deskami. 
Ostatní velkoplošné značky osazované na stojky mohou 
být přímo zabetonované do základu.

Nosné konstrukce velkoplošných SDZ musí vyhovovat 
ČSN EN 12767 pro třídu rychlosti 70 nebo 100, katego
rie absorbce energie LE, eventuelně NE a úroveň rizika 
cestujících 2 případně I, nebo musí být před nosnou kon
strukcí osazeno svodidlo, případně tlumič nárazu (viz 
TKP 11, ČSN 73 6101, TP 114, ad. TP). Třída rychlosti 
100 se použije pro dálnice, rychlostní silnice a místní 
komunikace třídy A.

Před portálem nebo poloportálem musí být svodidlo 
osazeno vždy.

Nosné konstrukce standardních tvarů SDZ se nemusí 
zkoušet, jsou-li dodrženy následující podmínky:

Pro značky do plochy štítu 2,25 m2 jsou použity nejvýše 
dvě ocelové trubky průměru 60 mm s tloušťkou stěny nej
více 3,0 mm nebo průměru 76 mm s tloušťkou stěny nej
více 2,9mm nebo dvě trubky z hliníkové slitiny průměru 
60mm s tloušťkou stěny nejvíce 3,0mm nebo maximálně 
průměru 76 mm s tloušťkou stěny nejvíce 3,0 mm,

Pro velkoplošné SDZ se má používat příhradových kon
strukcí (jsou značně bezpečnější než válcované I profily), 
které musí být odzkoušeny nárazovou zkouškou podle 
ČSN EN 12767 nejpozději do konce r. 2007. Tyto pří
hradové konstrukce mají být navrženy dle následujících 
zásad:

- příhradová konstrukce je navržena z trubek:

- příhradové stojky: ocelové trubky průměru do 
76mm s tloušťkou stěny nejvíce 3,Omni, pokud 
možno však průměru 60mm s tloušťkou stěny 
nejvíce 3,0 mm,

- šikmé pruty: ocelové trubky průměru do 33mm 
s tloušťkou stěny nejvíce 2,9 mm,

- vzdálenost stojek příhradové konstrukce je cca do 
1 m,

- trubka příhradové stojky je k patní desce přivařena 
jen jedním kruhovým svarem, který nemá být silnější 
než je staticky potřebné, doporučuje se 3 mm,

- vzájemná vzdálenost příhradových konstrukcí velko
plošné značky je nejméně 1,8 m,

- výška spodní hrany štítu velkoplošné značky nad 
terénem je nejméně 1,5 m,

- betonový základ nesmí z terénu vyčnívat víc než 
5 cm,
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- upevnění tabulí na trubkových sloupcích příhradové 
konstrukce je provedeno svorkami, které nemají být 
pevnější než je staticky potřebné (při zatížení SDZ 
větrem ad.).

Při zabetonovávání kotevních šroubů poloportálu je 
nutno věnovat zvýšenou pozornost jejich osazení, aby 
rameno poloportálu po osazení bylo umístěno podle 
požadavků dokumentace.

Základové šrouby se po montáži konstrukce nakonzer
vují a osadí se na ně krytky.

Požadavek na konzervaci závitů šroubů stanoví doku
mentace stavby.

Konstrukce se provedou v barvě šedé, hliníkové nebo 
bílé.

Je nutno koordinovat umístění portálů a sloupů veřejného 
osvětlení, tj. posoudit zda značky osazené na portálech 
nebudou z pohledu řidiče cloněny sloupy a svítidly ve
řejného osvětlení.

14.B3.3 Retroreflexní a neretroreflexní SDZ

Systém spojení štítu značky se sloupkem nebo stojkami 
určuje dokumentace. Montáž SDZ na sloupky nebo 
stojky se provede podle dokumentace a technologic
kého předpisu.

Umístění a osazení SDZ na PK stanoví dokumentace, 
přičemž je nutno dodržet minimální a maximální 
vzdálenosti stanovené TP 65, TP 66 a TP 100.

SDZ se osazují tak, aby činná plocha byla svislá a kolmá 
na osu komunikace. Dále se osazují tak, aby nebyly clo
něny překážkami jako jsou zejména mostní podpěry, 
nosné konstrukce nadjezdů, hlásky tísňového volání, 
jiné dopravní značky, sloupy veřejného osvětlení, pro
tihlukové stěny, stromy, keře apod.

Umístění SDZ v blízkosti inženýrských sítí (zejména 
elektrických vedení) musí být posouzeno s ohledem na 
ochranná pásma těchto vedení a na bezpečnost práce 
při provádění.

Dočasné zrušení významu značek se provádí podle 
TP 100 odstraněním SDZ, zakrytím SDZ nebo křížo
vým prelepením oranžovo-černým pruhem.

Materiál a způsob zakrytí určuje dokumentace stavby. 
Zakrytí značky se provede neprůhledným materiálem 
např. textilem, neprůhlednou fólií, krytem z kovového 
materiálu nebo plastu. Způsob upevnění krytu musí 
vyloučit samovolné odkrytí SDZ povětrnostními vlivy 
a vlivy provozu např. větrem, otřesy atd. Dále musí být 
zabráněno poškození povrchu činné plochy značky kry
cím materiálem vlivem otřesů a vibrací.

Křížové prelepení oranžovo-černým pruhem se nesmí 
použít pro neplatnost značek upravujících přednost.

14.B3.4 Prosvětlované, osvětlované 
a proměnné SDZ

Použití prosvětlovaných, osvětlovaných nebo proměn
ných SDZ určí dokumentace.

Pro každou SDZ musí být vystavena zpráva o revizi 
elektrického zařízení.

14.B3.5 Přenosné SDZ

Osazení a velikost přenosných SDZ a jejich umístění na 
pozemní komunikaci stanoví dokumentace, přičemž je 
nutno dodržet ustanovení TP 66 a TP143.

14.B4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Viz část 14. A4 těchto TKP

14.B5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky pro SDZ se nepožadují. Při pochyb
nostech se provádí vizuální prohlídka namátkově vybra
ných výrobků, kontroluje se provedení (přilepení folie, 
puchýřky apod.). Požadavek na kontrolní zkoušky betonu 
základů velkoplošných SDZ stanoví dokumentace.

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

14.B6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Nosné konstrukce včetně značek a vybavení nesmí zasa
hovat do průjezdního a průchozího prostoru pozemních 
komunikací.

Umístění SDZ je uvedeno v dokumentaci v souladu 
s TP 65. V souvislém úseku komunikace musí být značky 
umístěny jednotně. Při osazení SDZ je povolena v příč
ném řezu výšková odchylka ±0,1 m a směrová ±0,3 m, 
v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvede
ných v dokumentaci, přičemž nesmí být překročeny 
minimální hodnoty uvedené v TP 65.

Případné změny v umístění SDZ v podélném směru 
nad rámec stanovené odchylky musí být odsouhlaseny 
objednatelem/správcem stavby a zaznamenány v doku
mentaci skutečného provedení stavby.

Přípustné odchylky pro portálové konstrukce stanoví 
kap. 19 TKP.

14.B7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Betonáž základů SDZ a základů portálových konstrukcí 
za nízkých a záporných teplot musí být provedena v sou
ladu s kap. 18 TKP.
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Klimatická omezení pro ocelové konstrukce (např. při 
svařování) a antikorozní ochranu stanoví kap. 19 TKP 
a TP 84.

14.B8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Viz kap. 1 TKP a část 14.A8 těchto TKP.

Při přejímce stálých SDZ zhotovitel kromě dokladů
požadovaných jinými předpisy předloží:

- sdělení, jaká retroreflexní folie je na značce použita 
(výrobce, druh),

- schválené výkresy grafického provedení činné plochy 
velkoplošných SDZ,

- výchozí revizní zprávu prosvěcovaných a osvětlova
ných SDZ dle ČSN 33 2000-6-61,

- provozní řád na údržbu osvětlených a prosvětlených

- prohlášení, že je možno značky ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech zařadit jako ostatní 
odpad. Pokud to není možné, sdělení podmínek, za 
jakých si výrobce použité výrobky odebere zpět,

- označení SDZ dle ČSN EN 12899-1 vč. NA.

Ověří se soulad umístění SDZ s dokumentací, svislost 
sloupků a natočení SDZ vzhledem k ose PK. Pro od
souhlasení nebo převzetí portálové konstrukce platí 
ustanovení kap. 18 a 19 TKP.

Záruční doba na SDZ je 5 roků.

Sledování deformací se nepožaduje. U portálů předepi
suje dokumentace intervaly kontroly dotažení spojů.

SDZ,

I4.B9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

14.B10 EKOLOGIE

Viz část 14.A10.
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ČÁST 14.C VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY (VDZ)

14.C1 ÚVOD

14.C1.1 Všeobecně

Význam, účel a užití vodorovných dopravních značek sta
noví zákon č, 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 
Sb., a vyhláška MDS č. 30/2001 Sb.

Požadavky pro výrobu, umísťování, provádění a zkoušení 
vodorovného dopravního znaěení určují zejména ČSN EN 
1436, ČSN EN 1436 Změna Zl, ČSN EN 1790, ČSN 
EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3, 
TP 70. Pro navrhování a provádění vodorovných doprav
ních značek platí TP 65, TP 133, VL 6.2 a Katalog hmot 
pro vodorovné dopravní značky.

14.C1.2 Názvosloví

Názvosloví je uvedeno v ČSN EN 1436, ČSN EN 1423 
a ČSN EN 1790, přičemž pro účely těchto TKP platí 
následující termíny.

„Barva“ - tekutý produkt obsahující pevné látky roz
ptýlené a rozpuštěné v organickém rozpouštědle nebo 
ve vodě.

„Plastická hmota nanášená za studená“ - substance pro 
značení v jedno nebo vícesložkové formě. Podle typu 
systému jsou složky smíchány v různých poměrech.

„Termoplastická hmota“ - substance pro značení ve formě 
bloků, granulí nebo prášku. Je zahřívána až do roztavení 
a potom aplikována.

„Materiál předem připravený“ - předem připravený ma
teriál pro značení (např. folie, termoplastický materiál), 
jehož přilnavost k podkladu je zajištěna pomocí tepla, 
tlaku, lepidel nebo jejich kombinací. U těchto materiálů 
nejsou většinou během pokládky výrazně měněny jejich 
charakteristiky.

„Dodatečný posyp“ - obecné označení pro balotinu, zdrs- 
ňující prostředky nebo směs těchto materiálů, které jsou 
nanášeny na hmoty pro VDZ ihned po jejich aplikaci.

„Bezpečnostní list“ - souhrn identifikačních údajů o vý
robci nebo dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku 
a údajů potřebných pro ochranu zdraví člověka nebo 
životního prostředí.

„Nebezpečné látky a přípravky“ - látky a přípravky, které 
vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností.

14.C1.3 Požadavky na VDZ

Minimální požadavky, které musí VDZ splňovat bě
hem celé záruční doby, jsou uvedeny v následujících 
tabulkách.

Denní viditelnost 

Součinitel jasu

Stálé VDZ
Požadované hodnoty součinitele jasu Qd 
v podmínkách za sucha

Barva Povrch vozovky Třída Minimální hodnoty součinitele jasu 
při difúzním osvětlení Qd mcd m - Ix'1

bílá
asfaltový Q2 100

cementový beton Q3 130

žlutá všechny typy povrchů QJ 80

modrá všechny typy povrchů Ql 80

Přechodné VDZ
Požadované hodnoty součinitele jasu Qd 
v podmínkách za sucha

Barva Povrch vozovky Třída Minimální hodnoty součinitele jasu 
při difúzním osvětlení Qd mcd-nvMx'1

žlutá všechny typy povrchů Ql 80

Činitel jasu

Stálé VDZ
Požadované hodnoty činitele jasu 15 
v podmínkách za sucha

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty 

činitele jasu ß

bílá
asfaltový B2 0.3

cementový beton B3 0.4

žlutá všechny typy povrchů B1 0.2

modrá všechny typy povrchů B1 0,2

Přechodné VDZ
Požadované hodnoty činitele jasu 15 
v podmínkách za sucha

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty 

činitele jasu ß

žlutá všechny typy povrchů BI 0.2

Trichromatické souřadnice vrcholů tolerančních 
oblastí

Stálé VDZ
Trichromatické souřadnice x, y bodů tolerančních 
oblastí

Souřadnice bodů i 2 3 4

Vodorovné dopravní X 0.355 0.305 0,285 0,335

značení bílé barvy y 0,355 0.305 0.325 0.375

Vodorovné dopravní značení X 0.443 0,545 0.465 0,389

žluté barvy třídy Y1 y 0,399 0.455 0.535 0.431

Vodorovné dopravní X 0.130 0.190 0.280 0.260

značení modré barvy y 0.220 0,160 0.285 0.300
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Přechodné VDZ
Trichromatické souřadnice x, y bodů toleranční 
oblasti

Souřadnice bodů i 2 3 4

Vodorovné dopravní značení X 0.494 0.545 0.465 0.427

žluté barvy třídy Y2 y 0.427 0,455 0.535 0.483

Noční viditelnost

Stálé VDZ
Požadované hodnoty měrného součinitele 
svítivosti v podmínkách za sucha

Barva Povrch vozovky Třída Minimální hodnoty měrného 
součinitele svítivosti R, mcd-m'Mx'1

bílá všechny typy povrchů R2 100

žlutá všechny typy povrchů R1 80

Přechodné VDZ
Požadované hodnoty měrného součinitele 
svítivosti R, v podmínkách za sucha

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty měrného 

součinitele svítivosti R, mcdnvMx'1

žlutá všechny typy povrchů R3 150

Stálé VDZ
Požadované hodnoty měrného součinitele 
svítivosti R, v podmínkách za vlhka

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty měrného 

součinitele svítivosti R, mcdnvMx1

bílá,
žlutá

všechny typy povrchů RW1 25

Přechodné VDZ
Požadované hodnoty měrného součinitele 
svítivosti R, v podmínkách za vlhka

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty měrného 

součinitele svítivosti R, mcd-nvMx'1

žlutá všechny typy povrchů RWI 25

Stálé VDZ
Požadované hodnoty měrného součinitele 
svítivosti Rj v podmínkách za deště

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty měrného 

součinitele svítivosti R, mcd-mMx'1

bílá.
žlutá

všechny typy povrchů RR1 25

Přechodné VDZ
Požadované hodnoty měrného součinitele 
svítivosti R, v podmínkách za deště

Barva Povrch vozovky Třída
Minimální hodnoty měrného 

součinitele svítivosti R, mcd-nvMx'1

žlutá všechny typy povrchů RR1 25

Drsnost

Stálé VDZ
Požadovaná hodnota drsnosti v jednotkách SRT

Barva Povrch vozovky Třída Minimální hodnoty SRT

bílá.
žlutá,
modrá

všechny typy povrchů S1 . 45

Přechodné VDZ
Požadovaná hodnota drsnosti v jednotkách SRT

Barva Povrch vozovky Třída Minimální hodnoty SRT

žlutá všechny typy povrchů SI 45

14.C.2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Vodorovné dopravní značení se provede užitím těchto 
druhů hmot:

- barev (rozpouštědlové, vodouředitelné, dvouslož
kové),

- plastických materiálů nanášených za studená (stří
kané plasty, studené plasty),

- termoplastických materiálů,

- materiálů předem připravených (folie, studené plasty, 
termoplastické materiály).

Vodorovné dopravní značení se provádí v retroreflexní 
úpravě, tzn. s použitím balotiny nebo směsí balotiny 
a zdrsňujících přísad, vždy však za použití takového 
materiálu na dodatečný posyp, který byl aplikován na 
výrobek (barvu, plastický materiál nanášený za studená, 
termoplastický materiál, předem připravený materiál) 
v rámci certifikace. Neretroreflexní vodorovné dopravní 
značení lze provádět pouze pro vyznačení způsobu stání, 
účelových komunikacích a komunikacích s nemotorovou 
dopravou.

14.C3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

14.C3.1 Provádění a odstranění YDZ

Technologický předpis zhotovitele musí obsahovat
zejména popis:

- přejímky dodávaných materiálů,

- přípravných prací (způsob odstranění starého značení, 
očistění podkladu od mechanických nečistot a olejo
vých skvrn, předznačení),

- činností týkajících se pokládky (sledování povětrnost
ních podmínek, příprava materiálů pro vodorovné 
dopravní značení včetně nastavení požadovaného 
dávkování hmoty i materiálu na dodatečný posyp, 
vlastní způsob pokládky, zabezpečení provedeného 
značení proti pojíždění),

- strojního zařízení (identifikace mechanizmů a prin
cip nanášení hmot pro vodorovné dopravní značení 
a materiálů na dodatečný posyp),
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- kontrolních činností (dávkování, rozměry, rovnoměr
nost nanesené vrstvy).

Barevné provedení, tvar a rozměry vodorovných do
pravních značek musí být v souladu s vyhláškou MDS 
č. 30/2001 Sb„ a VL6.2.

Vodorovné dopravní značení lze provádět také profilo
vané, a to použitím zejména plastických hmot. Nanesený 
materiál vytvoří vlastní strukturu nebo profily různých 
tvarů. Má dobré odvodňovací schopnosti a značně vy
sokou retroreflexi. Hluk a vibrace vozidla vznikající při 
jeho pojíždění jsou varovným signálem pro řidiče. Tento 
typ značení je určen zejména na vodicí čáry a přechody 
pro chodce, z důvodu zvukového efektu je méně vhodný 
pro zastavěná území.

Podélné čáry se nesmí pokládat na podélnou pracovní 
spáru.

14.C4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Viz část 14.A4.

Převzetí materiálu provede zhotovitel podle dodacích 
podmínek výrobce nebo dovozce, přičemž u nebez
pečných přípravků je výrobce nebo dovozce povinen 
předložit odběrateli bezpečnostní list. Návod na použití 
musí být předložen vždy.

Skladování musí být provedeno podle předpisu výrobce 
nebo dovozce, ve kterém jsou specifikovány omezující 
podmínky (např. minimální nebo maximální teplota 
vzduchu, maximální relativní vlhkost, maximální skla- 
dovatelnost a pod).

14.C5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Odebírání vzorků se běžně neprovádí. Kontrola dávko
vání hmot a dávkování materiálu na dodatečný posyp při 
pokládce se provádí na základě požadavku objednatele/ 
správce stavby. V průběhu prací se vizuálně posuzuje 
geometrická přesnost a rovnoměrnost nástřiků. Na zho
toveném značení se provede měření retroreflexe (nejdříve 
jeden týden po pokládce) a měření rozměrů a tvarů 
vodorovných dopravních značek v rozsahu uvedeném 
v dokumentaci nebo dle ČSN P ENV 13459-3.

14.C6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Minimální požadované hodnoty retroreflexe vodorov
ného dopravního značení jsou uvedeny v ČSN EN 1436 
Změna Z1 a ČSN EN 1790.

Proti rozměrům vodorovných dopravních značek a sym
bolů jsou přijatelné tyto mezní odchylky:

- u podélných čar v podélném směru ±50mm, v šířce 
čáry ± 10mm,

- u příčných čar ± 50 mm ve všech směrech,

- u vzdáleností jednotlivých čar značky „Přechod pro 
chodce“, „Přejezd pro cyklisty“, „Šikmé rovnoběžné 
čáry“ a „Křivky“ v odůvodněných případech (např. 
spára, kolejnice) ±50mm,

- u šipek, písma a ostatních značek a symbolů ±2% 
v příčném směru a ± 1 % v podélném směru,

- osa podélných čar plynule odchýlena od stanovené osy 
±25 mm nejvýše jednou na 100 m délky značky.

14.C7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Klimatická omezení týkající se pokládky jsou stanovena 
v dokumentaci výrobce nebo dovozce hmot určených pro 
vodorovné dopravní značení.

14.C8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Viz TKP 1 a část A8 těchto TKP.

Při přejímce vodorovného dopravního značení zho
tovitel kromě dokladů požadovaných jinými předpisy 
předloží:

- sdělení o použité hmotě a materiálu na dodatečný 
posyp,

- prohlášení, že obaly a zbytky materiálů jsou zařazeny 
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb„ o odpadech jako 
ostatní odpad. Pokud to není možné, sdělení pod
mínek, za jakých si výrobce/dovozce použité obaly 
a zbytky materiálů odebere zpět.

Ověří se soulad VDZ s dokumentací.

Obvyklé délky záruční doby u jednotlivých hmot jsou
následující:

- barvy: 1 až 2 roky,

- stříkané plasty: 2 až 3 roky,

- studené plasty: 3 až 4 roky,

- termoplastické materiály: 3 až 4 roky,

- materiály předem připravené: 3 až 5 roků.

Délka záruční doby musí být vyspecifikována ve smlouvě 
nebo v ZTKP a stanoví se především v závislosti na:

a) použitých hmotách na vodorovné dopravní značky,

b) provedení vodorovných dopravních značek (podélné 
čáry souvislé, přerušované a vodící, příčné čáry, 
šipky, označení stání, parkovišť, zastávek, zákazů 
zastavení a stání, ostatní VDZ),
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c) šířkovém uspořádání pozemní komunikace, resp. - informace pro přepravu, 
umístění VDZ v příčném směru (vzdálenost vodicích
čar od zpevněné krajnice), - informace o právních předpisech,

d) intenzitě dopravy a podílu těžké dopravy, - další informace.

e) povrchu pozemní komunikace, (kvalita a stáří 
obrusné vrstvy, materiál obrusné vrstvy),

f) použitém posypovém materiálu při zimní údržbě 
(množství a druh).

Vodorovné dopravní značení musí během celé zá
ruční doby vyhovovat všem stanoveným požadavkům.
U vodorovných dopravních značek je to požadavek na 
noční viditelnost (retroreflexi), denní viditelnost, drsnost 
(ČSN EN 1436, ČSN EN 1790, TP 70) a trvanlivost (ČSN 
018020, TP 70), přičemž před uplynutím záruční doby 
se zkontroluje zejména retroreflexe. Souvislá délka chy
bějící značky nesmí být delší než5m nejvýše jednou na 
100m délky značky. U noční viditelnosti, denní viditel
nosti a drsnosti jsou možné odchylky od požadovaných 
parametrů pouze na 10% provedeného značení.

14.C9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Viz 14.A9.

14.C10 EKOLOGIE

Hmoty pro vodorovné dopravní značení jsou většinou 
nebezpečnými přípravky. Veškeré potřebné údaje jsou 
uvedeny v bezpečnostních listech, které obsahují tyto 
informace:

- identifikace přípravku, identifikace výrobce nebo 
dovozce,

- informace o složení,

- údaje o nebezpečnosti,

- pokyny pro první pomoc,

- opatření pro hasební zásah v případě požáru,

- opatření v případě náhodného úniku,

- pokyny pro zacházení a skladování,

- způsob kontroly expozice osob a ochrana osob,

- informace o fyzikálních a chemických vlastnostech,

- informace o stabilitě a reaktivitě,

- informace o toxikologických vlastnostech,

- ekologické informace,

- informace o zneškodňování,
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ČÁST 14.D SVĚTELNÁ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

14.Dl ÚVOD

SSZ je prostředkem pro řízení dopravy nebo pro ozna
čení nebezpečných míst na komunikaci. Obecné zásady 
upravující význam a užití světelných signálů stanoví 
zákon č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 60/2001 Sb., 
a vyhláška MDS č. 30/2001 Sb.

Provedení SSZ musí odpovídat ČSN 36 5601, ČSN 
36 5601-1, ČSN EN 12352, ČSN EN 12368, ČSN EN 
12675, ČSN EN 13563, ČSN 73 6021, TP 81 a TP 84.

SSZ mohou být trvalá nebo přenosná, pro řízení provozu 
nebo pro zvýraznění nebezpečných míst.

SSZ pro řízení provozu mohou být trvalá (provoz na kři
žovatce, na přechodu) nebo přechodná (obousměrný pro
voz v jednom jízdním pruhu) a jsou tvořena zejména:

- řadičem s příslušenstvím (detektor, ruční řízení, tla
čítko pro chodce, atd.)

- návěstidly s nosnými konstrukcemi (stožáry, výlož- 
níky, portály),

- kabelovými rozvody.

SSZ pro zvýraznění nebezpečných míst (zpravidla 
přenosná nebo umístěná na vozidle) jsou tvořena jed
ním nebo několika návěstidly a jednoduchým řadičem 
a mohou vytvářet soupravu světel, světelnou zábranu, 
světelnou vodící tabuli, světelnou šipku, světelný kříž, 
světelnou rampu.

Stanovení druhu, velikosti, provedení a umístění jed
notlivých prvků SSZ stanoví dokumentace, která musí 
být vypracovaná v souladu s výše uvedenými předpisy 
a těmito TKP.

Tato část TKP, není-li výslovně uvedeno, se zabývá trva
lými SSZ pro řízení silničního provozu.

Pro účely TKP je použito těchto názvů:

„SSZ“ - soustava vzájemně závislých návěstidel s řadi
čem, používaná k řízení silničního provozu světelnými 
signály nebo k výstraze,

„návěstidlo“ - technický prvek, který zobrazuje světelné 
signály,

„řadič“-elektronické zařízení řídící signální obrazy jed
noho nebo více návěstidel

14.D2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ

Betonové základy pro stožáry a výložníky návěstidel 
SSZ musí být z betonu min třídy C25/30 - XF4. Kvalita 
betonových základů SSZ musí odpovídat kap. 18 TKP.

Chráničky pro inženýrské sítě musí odpovídat kap. 3 
TKP.

Stožáry a výložníky návěstidel SSZ jsou z oceli s anti
korozní úpravou podle kap. 19 TKP. Spojovací materiál 
mezi návěstidlem a nosnou konstrukcí musí být z nerez 
oceli nebo z oceli s antikorozní úpravou podle kap. 19 
TKP.

Komory návěstidel a skříně řadičů jsou z plastů s život
ností alespoň 15 roků. Konstrukci návěstidel a řadičů 
určuje ČSN 36 5601, ČSN 36 5601-1, ČSN EN 12352, 
ČSN EN 12368, ČSN EN 12675.

Kabelové rozvody a připojení k silové síti musí vyhovovat 
zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 6006, ČSN 33 2000-4-41 
a ČSN 33 2000-5-52

Materiál pro smyčky detektorů ajejich provedení přede
pisuje výrobce a musí být uvedeno v dokumentaci.

14.D3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Technologický postup prací předepisuje výrobce SSZ 
v technických podmínkách výrobku. Zhotovitel jej 
musí dodržet.spolu s ustanoveními ČSN 36 5601 a ČSN 
36 5601-1.

Rozměry základů se provedou podle dokumentace, 
přičemž při zemních pracích se postupuje podle ČSN 
73 3050 a kap. 4 TKR Horní plocha základů se upraví 
v závislosti na konečné úpravě povrchu komunikace 
(dlažba, LA, AB ). Pro kvalitu betonování základů SSZ 
platí zásady uvedené v kap. 18 TKP.

V případě zatahování kabelů do stožárů musí v základech 
stožárů zůstat průchody pro kabely.

Při osazování stožárů a výložníků je nutno dodržovat 
ustanovení ČSN 36 5601 a ČSN 36 5601-1.

Při pokládání kabelových rozvodů a připojení k silové 
síti je nutno dodržet ustanovení zejména ČSN 36 5601, 
ČSN 36 5601-1, ČSN 73 6005 a ČSN 736006 a ČSN 
33 2000-5-52.

Umístění návěstidel musí být provedeno v souladu s do
kumentací, ČSN 736021 a TP 81, návěstidla musí být 
nasměrována do požadovaného směru.

14.D4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
A PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Viz část 14. A4 těchto TKP.
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14.D5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Kontrolní zkoušky na materiál prvků SSZ se nepoža 
dují.

Funkční zkoušky se provádí před předáním zařízení 
objednateli.

14.D6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Návěstidlo ani jeho nosná konstrukce nesmí žádnou svou 
součástí zasahovat do průjezdného nebo průchozího pro
storu PK. Návěstidla umístěná po stranách jízdního pásu 
nebo na dopravních ostrůvcích musí mít dolní okraj ve 
výši nejméně 2,1 m od povrchu chodníku nebo ostrůvku, 
návěstidla na komunikacích, na nichž je vyloučen provoz 
chodců a přenosná návěstidla pro řízení provozu v jed
nom jízdním pruhu, musí mít dolní okraj ve výši nejméně 
l,8m od povrchu vozovky.

Přípustné odchylky rozměrů ocelové nosné konstrukce 
stanoví kap. 19 TKP.

14.D7 KLIMATICKÁ OMEZENÍ

Betonáž základů stožárů a výložníků za nízkých a zá
porných teplot musí být provedena v souladu s kap. 18 
TKP.

Klimatická omezení pro ocelové konstrukce (např. při 
svařování) stanoví kap. 19 TKP. Klimatická omezení pro 
provádění antikorozní ochrany stanoví TP 84.

Při pokládce celoplastových kabelů SSZ musí být dodr
žen technologický postup výrobce kabelů.

14.D9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Sledování deformací se nepožaduje.

14.D10 EKOLOGIE

Viz část 14.A10 těchto TKP.

14.D8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Viz kap. 1 a část 14.A.8 TKP.

Pro odsouhlasení a převzetí prací musí zhotovitel zajistit
komplexní vyzkoušení zařízení podle předpisu výrobce
uvedeného v technických podmínkách zařízení. Při pře
jímacím řízení zhotovitel předloží zejména:

- výchozí revizní zprávu dle ČSN 33 2000-6-61,

- dokumentaci skutečného provedení včetně geodetic
kého zaměření,

- prověření funkčnosti a bezpečnosti SSZ od výrobcem 
řadiče pověřené osoby,

- údaje načtené z paměti řadiče (tabulka mezičasů, 
doba provozu zařízení, čísla signálních plánů).

Záruční doba na SSZ je 10 roků.
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ČÁST 14.E DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (DZ)

14.E1 ÚVOD

Obecné zásady významu, účelu a užití některých doprav
ních zařízení uvádí vyhláška MDS č. 30/2001 Sb.

Vlastní umístění, druh a provedení dopravních zařízení 
na konkrétní pozemní komunikaci určuje dokumentace 
stavby.

Rozdělení dopravních zařízení pro účely těchto TKP, 
včetně odpovídajícího technického předpisu a poznámky, 
zda jde o stanovený nebo nestanovený (ostatní) výrobek 
je následující:

• vodicí bezpečnostní zařízení:

- směrové sloupky ČSN 736101, TP 58 vč.dodatku 1
(stanovený)

- dopravní knoflíky * ČSN EN 1463-1 a 2, TP 66
(stanovený i nestanovený)

- odrazné prvky, nástavce, vložky do svodidelTP 125
(nestanovený)

- vodicí tabule TP 65, TP 66
(stanovený)

- výstražné majáčky pr EN 12899-2, STŘ S 6.2
(stanovený)

- směrovací desky TP 66
(nestanovený)

- dopravní kužely TP 66, pr EN 13422
(nestanovený)

zvýrazňovací desky TP 66
(nestanovený)

- vodicí desky TP 66
(nestanovený)

- vodicí prahy TP 66
(nestanovený)

- zábrany TP 66
(nestanovený)

- pojízdné uzavírkové tabule TP 66

- vodicí stěny

• parkovací zařízení:

- parkovací sloupky, zábrany

(nestanovený)

TP 66, TP 114, TP 139 
(nestanovený)

- parkovací závory

- regulační sloupky

- pollery

TP 142 
(nestanovený)

TP 142 
(nestanovený)

TP 142

parkovací automaty 

telefonní hlásky

zařízení pro provozní informace 

ochrana proti vniknutí zvěře na PK:

(nestanovený)

ČSN EN 12414 
(nestanovený)

ČSN 736101 
(nestanovený)

TP 141 
(nestanovený)

- ploty

- odrazky proti zvěři

viz kap. 12 TKP 
(nestanovený)

TP 130 
(nestanovený)

• systémy proti oslnění
ČSN EN 12676-1, ČSN EN 12676-2 

(stanovený)

• záchytná bezpečnostní zařízení viz kap. 11 TKP
(stanovený)

• světelná signalizační zařízení
viz část D kap. 14 TKP 

(stanovený)

• zařízení pro osvětlení PK viz kap. 15 TKP
(stanovený)

• zařízení ke snížení hluku viz kap. 25 TKP 
(stanovený)

• ostatní DZ:

- zpomalovací prahy TP 85
(stanovený)

- odrazová zrcadla TP 119
(stanovený)

- protinárazové zábrany mostů
ČSN 736266, kap. 19 TKP 

(nestanovený)

- zásněžky S 6.2
(nestanovený)

- únikové zóny TP 57
(nestanovený)TP 142 

(stanovený)
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vodicí obrubník viz kap.10 TKP 
(stanovený)

- žluto-černé pruhy TP 65
(nestanovený)

Je-li u DZ uvedena kapitola TKP postupuje se podle ní.

* Minimální požadavky (třídy podle ČSN EN 1463-1 
a ČSN EN 1463-2) pro dopravní knoflíky:

Rozměry: výška
min vodorovné rozměry

Trvalé

H 2 
HD 1

Přechodné

H 3 
HDT 1

Viditelnost v noci: v novém stavu
na zkušebním úseku

PRP 1 
R3

PRT 2 
R3

Viditelnost ve dne: v novém stavu
na zkušebním úseku

NCR 1 
DV 1

Trvanlivost (po zkušebním úseku): S 1 S 1

14.E2 POPIS A KVALITA STAVEBNÍCH 
MATERIÁLŮ

Viz část 14.A.2 příp.l4B.2 a předpisy v části 14.E.1 
těchto TKP.

14.E7 KLIMATICKÁ OMEZENI

Klimatické podmínky pro použití jednotlivých výrobků 
DZ jsou specifikovány v dokumentaci předkládané vý
robcem nebo dovozcem.

14.E8 ODSOUHLASENÍ A PŘEVZETÍ 
PRACÍ

Viz kap 1 TKP a část 14.A8 těchto TKP.

Záruční doba dopravních knoflíků zapuštěných je 5 let, 
lepaných 2 roky.

14.E9 SLEDOVÁNÍ DEFORMACÍ

Sledování deformací se nepožaduje.

14.E10 EKOLOGIE

Viz část 14. A10 těchto TKP.

14.E3 TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 
PRACÍ

Viz část 14.A3 těchto TKP.

Umístění a osazení jednotlivých DZ je uvedeno v doku
mentaci podle příslušných předpisů uvedených v kap. 
14.El.

14.E4 DODÁVKA, SKLADOVÁNÍ 
Á PRŮKAZNÍ ZKOUŠKY

Viz část 14.A4 těchto TKP.

14.E5 ODEBÍRÁNÍ VZORKŮ
A KONTROLNÍ ZKOUŠKY

Viz část 14.B5 těchto TKP.

Kontrolní zkoušky pro DZ se nepožadují, kromě zařízení 
na která se vztahují jiné kapitoly TKP.

14.E6 PŘÍPUSTNÉ ODCHYLKY

Přípustné tolerance při osazování DZjsou dány předpisy 
uvedenými v části 14.El této kapitoly. Pokud v nich ne
jsou uvedeny, stanoví je dokumentace.
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14.11 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 
PRO VŠECHNY ČÁSTI TÉTO 
KAPITOLY TKP

Uvedený seznam souvisejících norem a předpisů odpo
vídá stavu ke dni schválení této kapitoly TKP. V souladu 
s TKP 1 se použijí normy a předpisy v platném znění 
v době uzavření smlouvy.

14.11.1 Citované normy

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komu
nikacích, 1991, Změna 1, 2

ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy ČSN.
Všeobecné předpisy pro ochranu 
před nebezpečným dotykovým na
pětím

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy ČSN.
Předpisy pro kladení silových 
elektrických vedení

ČSN 34 8340 Osvětlovací stožáry, 1968, změna a, b, 
c, d

ČSN 34 8346 Stožáry pro trakční vedení tramvajo
vých a trolejbusových drah, 1993

ČSN 36 5601 Systémy silniční dopravní signalizace, 
2002

ČSN 36 5601-1

ČSN 67 3067 

ČSN 73 2400 

ČSN 73 2601 

ČSN 73 3050 

ČSN 73 6005 

ČSN 73 6006 

ČSN 73 6021

Světelná signalizační zařízení 
- Technické a funkční požadavky 
-Část 1: Světelná signalizační 
zařízení pro řízení silničního pro
vozu, 1997, Změna 1, 2 

Označování a hodnocení barevných 
odstínů nátěrů, 1994 

Provádění a kontrola betonových kon
strukcí, 1989, Změna a, b, c, 4 

Provádění ocelových konstrukcí 1989, 
Změna a, 2, Oprava 1994 

Zemné práce. Všeobecné ustanovenia, 
1987, Změna 1, 2

Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení, 1994, Změna 1, 2, 3, 4 

Označovanie podzemných vedení vý
stražnými foliemi, 1991 

Světelné signalizační zařízení.
Umístění a použití návěstidel,
1994

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních 
vozidel, 1987, Změna 1

ČSN 736100 Názvosloví silničních komunikací, 1997, 
Změna a, 2

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 2000
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních 

komunikacích, 1995, Oprava 
1995

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 
1987, Změna 1

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 1995
ČSN 736266 Protinárazové zábrany mostů přes po

zemní komunikace, 1996
ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové 

zastávky, 1995, Změna 1
ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barva a bez

pečnostní značky, 1995

ČSN P ENV 12563 (73 7044) Řízení dopravy 
na pozemních komunika
cích - Zařízení a příslušenství 
- Detektory vozidel, 2001

ČSN P ENV 13459-1 (73 7019) Vodorovné dopravní 
značení - Materiály pro dopravní 
značení - Řízení jakosti - Část 1: 
Odběr vzorků ze zásob a zkou
šení, 2000

ČSN P ENV 13459-2 (73 7019) Vodorovné dopravní 
značení - Materiály pro dopravní 
značení - Řízení jakosti - Část 2: 
Směrnice pro přípravu plánů ja
kosti pro pokládku materiálů,
2000

ČSN P ENV 13459-3 (73 7019) Vodorovné dopravní 
značení - Materiály pro dopravní 
značení - Řízení jakosti - Část 3: 
Funkční charakteristiky v pro
vozu, 2000

ČSN P ENV 1991-2-4 Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí, Část 2-4 Zatížení kon
strukcí - Zatížení větrem, 1997

ČSN P ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových kon
strukcí Část 1-1 Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby, 
1994

ČSN P ENV 1993-1-3 Navrhování ocelových kon
strukcí Část 1-3 Obecná pravidla- 
Doplňující pravidla pro tenko- 
stěnné za studená tvarované 
prvka a plošné profily, 1997

ČSN EN 206-1 (73 2403) Beton. Vlastnosti, výroba, 
ukládání a kriteria hodnocení,
2001

ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní zna
čení - Požadavky na dopravní 
značení, 1998

ČSN EN 1436 Změna 1,2003
ČSN EN 1423 (73 7011) Vodorovné dopravní

značení - Materiály pro dopravní 
značení - Dodatečný posyp - 
Balotina, protišmykové přísady 
a jejich směsi, 1998

ČSN EN 1424 (73 7012) Vodorovné dopravní zna
čení - Materiály pro dopravní zna
čení Premixová balotina, 1998

ČSN EN 1790 (73 7013) Vodorovné dopravní zna
čení - Materiály pro dopravní 
značení Předem připravené vodo
rovné dopravní značení, 1999

ČSN EN 1871 (73 7014) Vodorovné dopravní
značení - Materiály pro dopravní 
značení - Fyzikální vlastnosti, 
2000

ČSN EN 1824 (73 7015) Vodorovné dopravní zna
čení - Materiály pro dopravní zna
čení - Zkoušky na zkušebních 
úsecích, 1999

ČSN EN 1463-1 (73 7016) Vodorovné dopravní zna
čení. Dopravní knoflíky. Část 1: 
Základní požadavky na funkční 
charakteristiky v novém stavu, 
1998

20



ČSN EN 12802 (73 7017) Vodorovné dopravní zna
čení - Materiály pro dopravní 
značení - Laboratorní metody 
pro identifikaci, 2000

ČSN EN 1463-2 (73 7018) Vodorovné dopravní zna
čení. Dopravní knoflíky. Část 2: 
Zkoušení na zkušebních úsecích, 
2000

ČSN EN 12675 (73 7041) Řízení dopravy na pozem
ních komunikacích - Řadiče svě
telných signalizačních zařízení 
- Funkčně bezpečnostní poža
davky, 2002

ČSN EN 12368 (73 7042) Řízení dopravy na pozem
ních komunikacích - Zařízení 
a příslušenství - Návěstidla, 2001 

ČSN EN 12352 (73 7043) Řízení dopravy na pozem
ních komunikacích - Varovná 
bezpečnostní světla, 2001

ČSN EN 13563 (73 7044) Řízení dopravy na pozem
ních komunikacích - Zařízení 
a příslušenství - Detektory vozi
del, 2001

ČSN EN 12676-1 (73 7070) Systémy proti oslnění - 
Část 1: Účinnost a funkční charak
teristiky, 2001

ČSN EN 12676-2 (73 7070) Systémy proti oslnění - 
Část 2 Zkušební metody, 2001 

ČSN EN 12414 (73 7080) Zařízení ke kontrole par
kování - Parkovací automaty pro 
platby a výdej lístků - Technické 
a funkční požadavky 2000

ČSN EN 12767 (73 7085) Pasivní bezpečnost podpěr
ných konstrukcí zařízení na po
zemních komunikacích. 
Požadavky a zkušební metody, 
2001

ČSN EN 40-1 (73 2090) Osvětlovací stožáry Část 1: 
Termíny a definice

ČSN EN 40-3-1 Osvětlovací stožáry. Část 3: Návrh 
a ověření. Charakteristická zatí
žení

ČSN EN 40-3-2 Osvětlovací stožáry. Část 3: Návrh 
a ověření. Ověření zkouškami 

ČSN EN 40-5 Osvětlovací stožáry Část 5:
Specifikace pro ocelové osvětlo
vací stožáry

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení 
Část 1: Stálé dopravní značky 

pr EN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení Část 2:
Prosvětlené dopravní majáčky 

pr EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení Část 3:
Směrové sloupky a vodicí prvky 

pr EN 13422 Svislé dopravní značení . Přenosné 
značky. Kužely a válce

pr EN 12966-1 Stálé svislé dopravní značení Část 1: 
Proměnné značky

14.11.2 Citované předpisy

TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK - úni
kové zóny (MD 1993)

TP 58 Směrový sloupek (MD 1993), dodatek 1

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích (MDS 2002)

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích (MDS 
1996)

TP 70 Systém hodnocení hmot pro vodorovné do
pravní značení (MD 1995)

TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu 
(MDS 1996)

TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
(MDS 1997)

TP 85 Zpomalovací prahy (MDS 1996)
TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních ko

munikací (MDS 1997)
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na 

pozemních komunikacích (MDS
1999)

TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistic
kých trasách (MDS 1999)

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích.
Zatížení, stanovení úrovně zadr
žení a navrhování jiných svodidel 
(MDS 1998)

TP 117 Zásady pro informačně orientační značení na 
pozemních komunikacích (MDS
1999)

TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých doprav
ních značek (MDS 1999), doda
tek 1

TP 119 Odrazová zrcadla (MDS 1999)
TP 125 Vodící zařízení. Vodící retroreflexní prvky 

(MDS 1999)
TP 130 Odrazky proti zvěři (MDS 2000)
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na 

pozemních komunikacích (MDS
2000)

TP 139 Betonové svodidlo (MDS 2001)
TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního 

značení a zařízení pro proměnné 
provozní informace na PK (MDS
2001)

TP 142 Parkovací zařízení (MDS 2001)
TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých do

pravních značek (MDS 2001)
VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - 

Vybavení pozemních 
komunikací — Svislé dopravní 
značky (MDS 2001)

VL 6.2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - 
Vybavení pozemních 
komunikací - Vodorovné do
pravní značky (MDS 2001)

VL 3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - 
Křižovatky (MDS)D1,D2

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

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti pro
vozu na pozemních komunika
cích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění zá-
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koná č. 71/2000 Sb a pozdějších 
předpisů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemic
kých přípravcích ve znění zákona 
č. 352/1999 Sb

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komu
nikacích a o změnách některých 
zákonů ve znění zákona 5.60/ 
2001 Sb

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky

Vyhláška MPO č. 27/1998 Sb. o formě a obsahu bez
pečnostního listu k nebezpečné 
chemické látce a přípravku

Vyhláška MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komuni
kacích

Vyhláška č.48/1982 Sb., o bezpečnosti práce a technic
kých zařízeních

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve 
znění vyhlášek č. 300/1999 Sb., 
č. 355/2000 Sb. a č. 367/2001 Sb

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

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

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

Metodický pokyn SJ-PK, MDS 2001 - VD 9/2001, č.j. 
20840/01-120

Katalog hmot pro vodorovné dopravní značky, (MDS
2002) (roční periodikum)

STŘ S 6 Vybavení a příslušenství silnic (S 6.2
Bezpečnostní zařízení, S 6.3 
Slaničení, mezníkování a drobné 
prvky, S 6.4 Sjezdy ze silnic,
S 6.5 Osvětlení silnic, 1989,
S 6.7 Protihlukové clony, 1984), 
Dopravoprojekt Brno

MP Pomůcka pro označování pracovních míst na dál
nicích a silnicích pro motorová 
vozidla, MDS, 2002

MP Pomůcka pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích v obci, 
MDS, 2002
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