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1. VŠEOBECNĚ 
 
(1)  Tento předpis stanovuje požadavky na prove-

dení a kvalitu výstražných a předzvěstných 
vozíků používaných pro přechodné značení 
(označování pracovních míst a dopravních 
nehod) na dálnicích a rychlostních silnicích 
ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále 
jen ŘSD). Slouží pro navrhování, výrobu, vý-
běrová řízení, přejímání a používání nových 
vozíků.  

 
(2) Pro již provozované vozíky platí předpis při-

měřeně. 
 
(3) Předpis platí v celém rozsahu pro vozíky 

v majetku ŘSD. Pro vozíky používané jinými 
organizacemi při pracích na dálnicích a rych-
lostních silnicích platí pouze údaje týkající se 
činné plochy značek a výstražných světel a 
signálů. 

 
(4) Tyto požadavky tvoří přílohu k ZTKP kap. 

14, kterou doplňují a zpřesňují. Dále doplňují 
a zpřesňují TP 66, PPK – PRE a další před-
pisy. Prvky a vlastnosti zde neuvedené se 
provádějí, zajišťují a kontrolují dle dále uve-
dených předpisů.  

 
(5) Vozíky a jejich části kromě akumulátorů musí 

být zařazeny dle zákona č. 185/2001 Sb. jako 
ostatní odpad.  

 
(6) Pro všechny míry platí tolerance ±1 %. 
 
 
 
2. NÁZVOSLOVÍ 
 
(1) Pro účely těchto požadavků je použito násle-

dující názvosloví: 
 

„výstražný vozík“ – dopravní zařízení Po-
jízdná uzavírková tabule Z 7 dle vyhlášky 
30/2001 Sb. a pojízdná uzavírková tabule 
typu I dle TP 66 pro označování pracovních 
míst a pro převoz přenosných dopravních 
značek a dopravních zařízení, příp. nářadí na 
dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, 

 

„předzvěstný vozík“ – zařízení předběžné 
výstrahy dle TP 66 (2004) pro označování 
pracovních míst, změn jízdy v jízdních pru-
zích, nehod, kolon atd. a pro převoz přenos-
ných dopravních značek a dopravních zaří-
zení na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla. 

 
 
 
3. VOZÍKY S RETROREFLEXNÍ 
ČINNOU PLOCHOU 
 
3.1 Výstražné vozíky 
 
3.1.1 Podvozek a nosná konstrukce 
 
(1) Přívěs má jednu nebo dvě nápravy. Při dvou 

nápravách je vybaven nájezdovou a ruční 
brzdou a couvací automatikou. Při jedné ná-
pravě má pouze ruční brzdu. Počet náprav 
sdělí objednatel.  

 
(2) Nejvyšší celková hmotnost jednonápravového 

přívěsu je 750 kg, dvounápravového přívěsu 
3500 kg. 

 
(3) Oj je výškově přestavitelná s vyměnitelným 

závěsným zařízením pro kouli ISO 50 a oko 
s čepem o ∅ 40 mm.  

 
(4) Konstrukce včetně spojovacího materiálu 

musí odolávat klimatickým podmínkám na 
dálnici (vítr, déšť, zimní údržba pomocí chlo-
ridů). Veškeré kovové součásti musí být z ko-
rozivzdorných materiálů nebo musí být povr-
chově upraveny v souladu s TP 84 (2004) a 
TKP kapitola 19. Preferuje se žárové zinko-
vání bez dalších nátěrů. 

 
(5) Kola mají pneumatiky běžného typu pro 

osobní vozidla. U přívěsů s celkovou hmot-
ností nad 750 kg tvoří součást výbavy přívěsu 
rezervní kolo. 

 
(6) Přívěs může být vybaven ložnou plochou 

s pevnými bočnicemi pro uložení nářadí, pře-
nosných značek apod. Detailní požadavky na 
velikost a uspořádání ložné plochy sdělí ob-
jednatel.  
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(7) Přívěs musí mít dálkové ovládání všech vý-
stražných funkcí s kabelem o délce nejméně 
15 metrů. Dálkové ovládání musí znázorňovat 
i funkčnost všech žárovek. 

 
(8) Odstavený přívěs (bez vozidla, zabržděný a se 

spuštěnými opěrami) se zvednutým štítem 
musí odolávat z hlediska převrácení a posunu 
zatížení větrem nejméně 0,25 kN/m2. Přívěs 
se zvednutým štítem a připojený za vozidlo 
musí odolat zatížení větrem min. 0,8 kN/m2.  

 
(9) Přívěs musí být konstruován tak, aby zůstal 

stabilní při jízdě se zvednutým štítem 
v rychlosti 10 km/h a krátkodobě při vjíždění 
do pracovního místa na vozovce do 60 km/h. 
Přívěs se sklopeným štítem musí být stabilní 
při jízdě rychlostí 80 km/h. Výrobce musí na 
viditelné místo konstrukce přívěsu upevnit 
štítek se stejnou životností jako konstrukce, 
na kterém bude uvedena nejvyšší dovolená 
rychlost přívěsu se zvednutým štítem a se 
sklopeným štítem z hlediska splnění výše 
uvedených požadavků. 

 
(10) Na ložné ploše nebo konstrukci je připev-

něna akubedna s uzamykatelným víkem pro 
dva akumulátory do 230 Ah včetně akumulá-
torů a potřebného řadiče pro světla, dále do-
bíjecí zdroj (bez nutnosti vyjímání akumulá-
torů z přívěsu) s prodlužovacím kabelem 
ukončeným zástrčkou na 230 V. 

 
(11) Přívěs musí být homologován v ČR pro 

provoz na pozemních komunikacích. 
 
(12) Při všech polohách zadního štítu musí být 

viditelná zadní světla a odrazky přívěsu a re-
gistrační značka. 

 
 
3.1.2 Zadní štít 
 
(1) Zadní štít je dvoudílný se sklopnou horní 

částí, zvedání horní části štítu musí být moto-
rové s optickou kontrolou polohy zvedané 
části na dálkovém ovládání. V případě nouze 
musí být možno zvednout horní část štítu 
ručně. Ruční zajištění štítu je bezpečnostními 
pojistkami a dále lanem proti přetočení vě-
trem při motorovém zvedání. 

(2) Činná plocha zadního štítu se značkou typu 
C 4 o průměru 1500 mm musí být celoplošně 
polepená folií třídy 2 dle ČSN EN 12 899-1 a 
musí mít rozměry nejméně 2100×3600 mm. 
Šířka kontrastního rámu musí být 500 mm, 
šířka pruhů 250 mm a sklon pruhů 45 °. Sym-
bol značky C 4 musí v příslušném velikostním 
poměru odpovídat vzorovým listům VL 6.1. 

 
(3) Další požadavky na retroreflexní folii včetně 

kolority a životnosti jsou uvedeny ve stan-
dardu PPK – SZ. Folie musí mít životnost 
nejméně deset let. 

 
(4) Vnitřní část kontrastního rámu mezi červeno-

bílými pruhy nemusí být provedena v plné 
ploše. Tím se sníží namáhání větrem. 

 
(5) Činná plocha dolní části zadního štítu musí 

být při transportu stále viditelná. 
 
(6) Šipka na dopravní značce typu C 4 musí mít 

motorové otáčení pomocí dálkového ovládání 
a nouzové ruční. Šipka musí být nastavitelná 
jako symbol C 4a, C 4b a se šipkou svisle 
dolů. Musí být provedeno blokování šipky, 
aby nemohla ukazovat jiným směrem, než 
světelná šipka v horní části štítu a aby nedošlo 
k jejímu samovolnému pootočení. Při trans-
portu se sklopenou horní částí štítu musí šipka 
směřovat svisle dolů. Při zapnutém světelném 
kříži (signál S 8e) musí být šipka natočena 
jako na značce C 4b. 

 
(7) Značka C 4 musí mít dva svisle umístěné prů-

hledy o rozměrech cca 200×400 mm tvořené 
pletivem, mřížkou nebo provrtáním. Průhledy 
umožňují osobám pracujícím bezprostředně 
za štítem pozorovat blížící se vozidla. 

 
 
3.1.3 Výstražná světla 
 
(1) V horních rozích zadního štítu jsou dvě vý-

stražná světla třídy L9H dle ČSN EN 12 352 
(typ 4 dle TP 66) s halogenovými žárovkami 
na napětí 12 V. Světla tvoří signál S 7. 

 
(2) V horní části zadního štítu je světelná šipka a 

světelný kříž typu A dle TP 66 umožňující 
vytvořit světelné signály S 8c, S 8d, S 8e 
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(celkem 25 světel). Světla musí být třídy L8H 
dle ČSN EN 12 352 (typ 1 dle TP 66) s halo-
genovými žárovkami na napětí 12 V. 

 
(3) Všechna výstražná světla musí být možno při 

snížené viditelnosti automaticky ztlumit 
(funkce nočního návěstidla). 

 
(4) Při přechodu z jednoho provozního režimu do 

druhého se musí nejprve přestavit šipka na 
značce C 4 a pak teprve zapnout odpovídající 
světelná šipka nebo světelný kříž.  

 
(5) Při případné poruše nebo výpadku funkce 

světelné šipky/světelného kříže musí zůstat 
zachována funkce výstražných signálů S 7. 

 
(6) Horní výstražná světla musí být zapnuta již 

při zapnutí celého systému resp. zvednutí 
horní části štítu a teprve potom se volí pro-
vozní režimy. Horní světla a světelná 
šipka/světelný kříž musí blikat střídavě (proti 
sobě).  

 
(7) Přívěs musí být vybaven zařízením umožňují-

cím optickou kontrolu zapnutých signálů 
z místa řidiče tažného vozidla pomocí zpět-
ného zrcátka. 

 
(8) Frekvence blikání světel a signálů musí být 40 

±5 min-1. U světel nesmí docházet k fanto-
mickému efektu. 

 
(9) Při provozním napětí akumulátorů nižším než 

nominálním musí být zajištěno, aby signály 
S 8 už nesvítily, ale v provozu byla jen vý-
stražná světla v horních rozích štítu. 

 
 
 
3.2 Předzvěstné vozíky 
 
3.2.1 Podvozek a nosná konstrukce 
 
(1) Přívěs má jednu nápravu a ruční brzdu. Oj je 

výškově přestavitelná s vyměnitelným závěs-
ným zařízením pro kouli ISO 50 a oko 
s čepem o ∅ 40 mm. 

 
(2) Konstrukce včetně spojovacího materiálu 

musí odolávat klimatickým podmínkám na 

dálnici (vítr, déšť, zimní údržba pomocí chlo-
ridů). Veškeré kovové součásti musí být z ko-
rozivzdorných materiálů nebo musí být povr-
chově upraveny v souladu s TP 84 (2004) a 
TKP kapitola 19. Preferuje se žárové zinko-
vání bez dalších nátěrů. 

 
(3) Kola mají pneumatiky běžného typu pro 

osobní vozidla. 
 
(4) Přívěs může být vybaven ložnou plochou 

s pevnými bočnicemi pro uložení nářadí, pře-
nosných značek apod. Detailní požadavky na 
velikost a uspořádání ložné plochy sdělí ob-
jednatel. 

 
(5) Odstavený přívěs (bez vozidla, zabržděný a se 

spuštěnými opěrami) se zvednutým štítem 
musí odolávat z hlediska převrácení a posunu 
zatížení větrem nejméně 0,25 kN/m2. Přívěs 
se zvednutým štítem a připojený za vozidlo 
musí odolat zatížení větrem min. 0,8 kN/m2.  

 
(6) Přívěs musí být konstruován tak, aby zůstal 

stabilní při jízdě se zvednutým štítem 
v rychlosti 10 km/h a krátkodobě při vjíždění 
do pracovního místa na vozovce do 60 km/h. 
Přívěs se sklopeným štítem musí být stabilní 
při jízdě rychlostí 80 km/h. Výrobce musí na 
viditelné místo konstrukce přívěsu upevnit 
štítek se stejnou životností jako konstrukce, 
na kterém bude uvedena nejvyšší dovolená 
rychlost přívěsu se zvednutým štítem a se 
sklopeným štítem z hlediska splnění výše 
uvedených požadavků. 

 
(7) Na ložné ploše nebo konstrukci je připevněna 

akubedna s uzamykatelným víkem pro jeden 
akumulátor do 230 Ah včetně akumulátoru a 
potřebného řadiče pro světla, dále dobíjecí 
zdroj (bez nutnosti vyjímání akumulátoru 
z přívěsu) s prodlužovacím kabelem ukonče-
ným zástrčkou na 230 V. 

 
(8) Přívěs musí být homologován v ČR pro pro-

voz na pozemních komunikacích. 
 
(9) Při všech polohách zadního štítu musí být 

viditelná zadní světla a odrazky přívěsu a re-
gistrační značka. 
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(10) Nejvyšší celková hmotnost přívěsu je 750 
kilogramů. 

 
 
3.2.2 Zadní štít 
 
(1) Zadní štít je sklopný, zcela nebo částečně 

vyvažovaný plynovými vzpěrami nebo ob-
dobným zařízením, zvedání štítu ruční tyčemi. 
Štít musí být ve zvednuté poloze zajištěn proti 
přetočení větrem. 

 
(2) Mezi světly jsou snadno měnitelné nebo vy-

měnitelné dopravní značky č. A 8, A 15, A 
23, A 27, B 20a – 100 ve zvětšené velikosti. 
Značky se připevňují příchytkami nebo jsou 
otočné s panty na svislé ose (tzv. knížkové 
provedení). Při upevnění příchytkami jsou 
značky z rovného plechu s oboustranným po-
lepem a mají na sobě prvky zabraňující po-
škození činné plochy (výstupky).  

 
(3) Ve střední části zadního štítu je umístěna 

snadno měnitelná nebo vyměnitelná dopravní 
značka č. IP 18b v různých variantách. 
Značka může být z rovného plechu (otočná – 
tzv. knížkové provedení) nebo z otočných 
trojbokých hranolů. Jedna strana hranolů, 
resp. jedna zobrazitelná plocha musí mít šedý 
neretroreflexní polep s možností uchycení 
značky B 20a – 80 ve zvětšené velikosti nebo 
dodatkových tabulek. 

 
(4) Ve spodní části štítu nebo na rámu pod štítem 

jsou umístěny snadno vyměnitelné dodatkové 
tabulky č. E 3a v různých variantách. Tabulky 
jsou z rovného plechu a mohou být obou-
stranné. Jsou umístěny v samostatných rá-
mečcích, nebo na společném úchytu. V uve-

deném druhém případě musí mít na sobě 
prvky zabraňující poškození činné plochy. 
Jedna tabulka je opatřena šedým neretrore-
flexním polepem. 

 
(5) Činná plocha všech značek a dodatkových 

tabulek musí být celoplošně polepená folií 
třídy 2 dle ČSN EN 12 899-1. Detailní poža-
davky na retroreflexní folii včetně kolority a 
životnosti jsou uvedeny ve standardu PPK – 
SZ. Folie musí mít životnost nejméně deset 
let. Grafika činné plochy musí odpovídat VL 
6.1, značky IP 18b ve střední části štítu mo-
hou mít s ohledem na případnou konstrukci 
hranolů rozměry až 1250×1600 mm. Značky a 
dodatkové tabulky musí být provedeny síto-
tiskem. 

 
(6) Vzhled a umístění značek, dodatkových tabu-

lek a světel na zadním štítu v provedení 
s trojbokými hranoly je na obr. 1. Provedení 
„knížkové“ je obdobné. 

 
 
3.2.3 Výstražná světla 
 
(1) V horních rozích zadního štítu 2 výstražná 

světla třídy L9H dle ČSN EN 12 352 (typ 4 
dle TP 66) s halogenovými žárovkami na na-
pětí 12 V. Světla tvoří signál S 7. Světla musí 
být možno při snížené viditelnosti automa-
ticky ztlumit (funkce nočního návěstidla). 

 
(2) Výstražná světla musí být zapnuta automa-

ticky při zvedání štítu. Frekvence blikání 
světel musí být 40 ±5 min-1. U světel nesmí 
docházet k fantomickému efektu. 
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Obr. 1 


