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8.1

ÚVOD

- retroreﬂexní (standardní velikosti, velkoplošné),

Pro tuto kapitolu Technických kvalitativních podmínek
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (dále
jen TKP-D) platí všechny pojmy, ustanovení, požadavky a údaje uvedené v kapitole 1 - Všeobecně TKP-D.

- prosvětlené,
- osvětlené,

Použití a výklad obsahu kapitoly je možný pouze spolu
s kapitolou 1 - Všeobecně.
TKP-D jsou vydávány v tištěné formě (MD-ČR) a na
elektronickém nosiči CD-ROM (ČKAIT). V případě náhodných odlišností platí ustanovení tištěného vydání.

8.1.1

- proměnné:
- se spojitým zobrazením činné plochy,
- s nespojitým zobrazením činné plochy,
- přenosné (retroreﬂexní),

Obor projektových prací

- podpěrné konstrukce (sloupek, nosná stojka, portál),

Předmětem kapitoly 8 TKP-D jsou technické kvalitativní požadavky objednatele na zhotovitele dokumentace vybavení (součásti a příslušenství) příslušné
pozemní komunikace (dále jen PK).
Výčet těchto vybavení PK je uveden v pododdílu 8.1.2.

- vodorovné dopravní značky:
- stálé,

Tato kapitola se vztahuje i na dokumentaci vybavení
mostních objektů a konstrukcí, tunelů, podzemních objektů, galerií a zdí, je-li užití (funkce, konstrukce) těchto
vybavení stejné jako na přilehlé PK.

- přechodné.
b) Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná
světla:

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
v této kapitole neuvedených vybavení mostních objektů
a konstrukcí jsou předmětem kapitoly 6 TKP-D.

- světelná signalizační zařízení:
- pro řízení provozu:

Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci
v této kapitole neuvedených vybavení tunelů, podzemních objektů a galerií jsou předmětem kapitoly 7 TKP-D.

- stálá:
- řadiče a programové vybavení,

V kapitole 8 TKP-D (zejména v oddílech 8.4, 8.5 a 8.6)
je zohledněna skutečnost, že dokumentace vybavení PK
je zpracována, kontrolována i odsouhlasována jako součást dokumentace stavby PK, nikoliv samostatně.

- návěstidla, stožáry a kabelové rozvody,
- detektory a příslušenství SSZ,
- přenosná (řízení obousměrného provozu v jednom jízdním pruhu),

Při zpracování dokumentace vybavení PK se musí respektovat TKP 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 25.

- varovná (výstražná) světla (přenosná i stálá):

Požadavky na zajištění jakosti prací jsou stanoveny
Systémem jakosti v oboru pozemních komunikací
- Metodický pokyn, část II/1: Projektové práce, (čj.
20840/01-120, ve znění pozdějších změn, úplné znění
Věstník dopravy č. 14-15/2005).

- výstražné světlo nebo souprava světel,
- světelná zábrana,
- světelná vodicí tabule,

8.1.2 Přehled vybavení pozemních
komunikací

- světelná šipka a kříž,
- světelná rampa,

Vybavením PK se pro účely TKP-D rozumí zejména:

- akustické signály pro nevidomé.

a) Dopravní značky:

c) Dopravní zařízení:

- svislé dopravní značky:

- vodicí zařízení:

- stálé:

- stálá:

- neretroreﬂexní,

- směrové sloupky,
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- retroreﬂexní odrazné prvky,

- zařízení pro osvětlení PK:

- dopravní majáčky,

- svítidla,

- vodicí tabule,

- stožáry,

- ukazatele směru,

- kabelový rozvod,

- dopravní knoﬂíky (trvalé, přechodné),
- přenosná:

- zařízení ke snížení hluku:

- dopravní kužely,

- protihlukové clony,

- vodicí desky,

- únikové zóny,

- zvýrazňovací desky,

- zařízení proti oslnění na pozemních komunikacích:

- vodicí prahy,

- clony proti oslnění,

- vodicí stěny (i stálá),

- sítě proti oslnění,

- uzávěrová zařízení (přenosná):

- parkovací zařízení:

- zábrany,

- regulační sloupky,

- směrovací desky,

- parkovací sloupky a zábrany,

- pojízdné uzavírkové tabule,

- parkovací závory,

- zařízení předběžné výstrahy:

- parkovací hodiny a automaty,

- přenosná:

- výsuvné sloupy (pollery),

- pro upozornění na pracovní místo nebo úpravu
provozu,

- zařízení zabraňující vniknutí zvěře na PK:

- uvádějící provozní informace,

- ploty,
- odrazky proti zvěři,

- stálá:

- zařízení pro údržbu PK:

- protinárazové zábrany mostů a tunelů,

- zásněžky (přenosné pro údržbu),

- záchytná bezpečnostní zařízení (systémy):
- svodidla (ocelová, betonová, lanová, dřevoocelová) a zábradelní svodidla,

- orientační sněhové tyče (přenosné pro
údržbu),

- tlumiče nárazu,

- záchytná zařízení ve skalních zářezech,

- zábradlí:

- měřické body, mezníky a staničníky,

- mostní (ochranná),

- městský mobiliář (lavičky, stojany pro kola apod.),.

-silniční (dopravně-bezpečnostní),

e) Zařízení pro dopravní telematiku:

- ostatní provozní dopravní zařízení:

- zařízení pro provozní informace,

- zpomalovací prahy,

- hlásky pro tísňové volání,

- odrazová zrcadla.

- zařízení pro sběr a zpracování dopravních dat
(sčítače, smyčky, kamery apod.),

d) Další vybavení:

- meteorologické stanice,
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8.1.5

- navádění na parkoviště a jejich obsazenost,
f) Vegetační úpravy.

8.1.3

Místní úpravu provozu, t.j úpravu provozu provedenou
stálými dopravními značkami, světelnými případně
akustickými signály nebo dopravními zařízeními, a
přechodnou úpravu provozu, t.j úpravu provozu provedenou přenosnými svislými dopravními značkami, přechodným vodorovným dopravním značením, světelnými
signály nebo dopravními zařízeními, ve smyslu § 77
zákona č. 361/2000 Sb. stanoví:
- na dálnicích a rychlostních silnicích Ministerstvo dopravy po předchozím písemném vyjádření Ministerstva
vnitra,
- na silnicích I. třídy kromě rychlostních silnic místně
příslušný krajský úřad po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie,
- na silnicích II. a III. třídy a na místních komunikacích
obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie.
U značek týkajících se železničního přejezdu se požaduje též projednání s příslušným drážním úřadem.
Zhotovitel dokumentace při zpracovávání dokumentace
si pro navrženou místní úpravu provozu vyžádá od
příslušných výše uvedených orgánů stanovisko (k DSP).
Stanovení místní úpravy vydá příslušný orgán až před
realizací této úpravy (RDS).

Vybavení PK neuvedená

TKP-D vybavení PK neuvedených v článku 8.1.2 uvede
objednatel dokumentace ve Zvláštních technických
kvalitativních podmínkách pro dokumentaci stavby
PK (dále jen ZTKP-D) nebo ve Zvláštních obchodních
podmínkách pro zeměměřičské a průzkumné práce a
dokumentaci staveb PK (ZOP-D).
Nejsou-li technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci některého vybavení PK ošetřeny ani v TKP-D,
ani v ZTKP-D, ani v ZOP-D, postupuje zhotovitel dokumentace stavby při projektování tohoto vybavení „jak
je obvyklé“, t.j. v souladu s obecně závaznými právními
předpisy případně dalšími dokumenty smlouvy.

8.1.4

Úprava provozu na PK

Kvalita navrhovaných výrobků
vybavení PK

Navrhované výrobky vybavení PK musí být v souladu
zejména s ČSN 736101 a dále s předpisy pro příslušné
výrobky uvedenými v kapitole 8.3.2.
Zhotovitel dokumentace navrhuje v příslušném stupni
dokumentace (kromě RDS) výrobek obecně, s požadavkem na jeho funkci, kvalitu a použití. V RDS naopak
musí být uvedeny výrobky vybraného zhotovitele.

8.2.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
NA NÁVRH

Navržené vybavení PK musí mít funkční a jakostní parametry a umístění v souladu s požadavky technických
předpisů, která pro jednotlivá vybavení platí (viz oddíl
8.3).
Při zpracování dokumentace stavby je nezbytné při návrhu vybavení přihlédnout zejména ke:

Poznámka:
U všech výrobků vybavení PK které budou použity ke/na stavbě musí být:
- posouzena shoda ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002Sb.,
ve znění NV č. 312/2005 Sb., případně NV č.190/2002 Sb. (stanovené
výrobky),
- ověřeny vlastnosti a prokázána vhodnost ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.
a MP SJ-PK (ostatní výrobky).
Stanovenými výrobky z vybavení PK ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. jsou
stálé svislé dopravní značky, světelná a akustická signalizační zařízení
a výrobky pro osvětlení pozemních komunikací včetně jejich nosných
konstrukcí, dále silniční záchytné systémy včetně mostních zábradlí, materiály určené pro trvalé vodorovné dopravní značení, některá dopravní
zařízení (směrové sloupky, dopravní knoﬂíky, dopravní majáčky, zpomalovací prahy, parkovací sloupky a zábrany a dopravní zrcadla) a dále
protihluková zařízení a stěny a clony proti oslnění.
Na tyto vybrané výrobky vypracovává výrobce nebo dovozce ve smyslu
NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., prohlášení o shodě.
Distributorům je stanovena povinnost poskytnout ujištění o tom, že na
dané výrobky bylo vydáno výrobcem/dovozcem prohlášení o shodě.
Na výrobky, na které je vydána harmonizovaná norma nebo evropské technické schválení (ETA), vypracovává výrobce ve smyslu NV č. 190/2002
Sb. tzv. ES prohlášení o shodě. Tyto výrobky jsou označovány evropskou
značkou shody CE a mohou být uvedeny na trh ve všech členských zemích EU.
Vhodnost ostatních výrobků vybavení komunikací, které nejsou „stanovenými“ (např. přenosné SDZ, přenosná SSZ, přenosné DZ, materiály
určené pro přechodné VDZ), se ve smyslu MP SJ-PK prokazuje předložením certiﬁkátu nebo prohlášením shody výrobce po zkoušce typu.
Ministerstvo dopravy ve smyslu § 124 Zákona č. 361/2000 Sb. schvaluje
provedení a používání stanovených i nestanovených výrobků (dopravních
značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení
pro provozní informace) na pozemních komunikacích. Materiály určené
pro vodorovné dopravní značení schvaluje MD v Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky.

-kategorii a třídě PK,
-účelnému provozu a snadné údržbě,
-hospodárnosti,
- zavedeným standardům,
- bezpečnosti provozu.
Vybavení PK má být umístěno tak, aby nebylo překážkou rozhledu a bylo snadno přístupné pro údržbu.
V případě, že má charakter pevné překážky, musí být
opatřeno záchytným bezpečnostním zařízením podle
ČSN 736101 a ČSN 736110.
Pro všechny stupně dokumentace a pro všechny druhy
vybavení PK platí požadavek, že dokumentace musí být
zpracována v souladu s požadavky na realizaci stavby
uvedenými v příslušných TKP, ČSN, TP a SDS-PK.
Určující charakteristiky jednotlivých stupňů dokumentace prvků vybavení PK, uvedené v pododdílu 8.3. mohou být změněny (upraveny, doplněny) v ZTKP-D nebo
v ZOP-D dané PK.

Zhotovitel stavby ke všem konkrétním výrobkům vybavení PK, které budou
použity ke/na stavbě, musí v období realizace předložit objednateli díla:
- schválení MD,
- prohlášení o shodě (u stanovených výrobků) nebo prohlášení shody příp.
certiﬁkát (u ostatních výrobků).
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Pro projektové práce neexistují parametry, které by byly
ve všech stupních dokumentace stejné pro všechna vybavení PK (viz pododdíl 8.1.2), ba neexistují ani pro většinu z nich. Proto jsou všechny tyto parametry, včetně
příslušných předpisů, uvedeny až v oddílu 8.3.

8.3

POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ
DOKUMENTACE

8.3.1

Stupně dokumentace s vybavením PK

b) v situačním výkresu, ty prvky vybavení PK, které
ovlivňují zábor pozemků (např. únikové zóny, záchytná bezpečnostní zařízení, protihlukové clony,
vegetační úpravy apod.), a to v rozsahu a podrobnostech potřebných pro stanovení záboru (trvalého
i dočasného) s přesností nutnou pro určení soupisu
dotčených parcel.
Uvede-li objednatel v ZOP-D požadavek na vypracování přehledu odhadnutých nákladů na zhotovení stavby,
pak při volbě souhrnných ukazatelů přihlédne zhotovitel
k předpokládanému vybavení PK (zvlášť při neobvyklém
a pro určení nákladů stavby významném konstrukčním
řešení anebo značnému rozsahu).

8.3.1.1 Studie

Pokud studie nebyla zpracována, musí být problematika
uvedená v 8.3.1.1. vyřešena v rámci DÚR.

Ve studii (dále jen ST) se vybavení PK obecně neuvádí.
Výjimkami jsou studie proveditelnosti nebo technické
studie, které se mohou provádět např. pro:

8.3.1.3 Dokumentace pro stavební povolení

a) řešení hluku PK (protihlukové clony, únikové zóny),

Podklady pro zhotovení dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) jsou:

b) řízení dopravy na PK (světelná signalizační zařízení,
proměnné značky, koordinace),

- schválená DÚR,

c) osvětlení PK,

- rozhodnutí o umístění stavby s podmínkami,

d) organizace dopravy (vyznačitelnost dopravním značením),

- další požadavky a podklady stanovené objednatelem
v ZOP-D.

e) organizace parkování a navádění na volná parkoviště
(proměnné značky) .
Podklady pro zhotovení ST jsou: územně plánovací
dokumentace (dále jen ÚPD) a požadavky a podklady,
které stanoví objednatel v ZOP-D.

V DSP zhotovitel této dokumentace v souladu s požadavky Směrnice pro dokumentaci staveb PK, a v rozsahu odpovídajícímu účelu DSP/ZVS uvede zejména:
a) v průvodní příp. technické zprávě nebo ve výkresech
zdůvodnění a popis navrhovaných prvků vybavení
PK. Jde zejména o:

8.3.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí
Podklady pro zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) jsou:

ab) rekapitulaci využití výchozích podkladů a průzkumů při navrhování vybavení PK,

- ST (pokud existuje),

ac) výčet napojení vybavení PK na dosavadní nebo
budoucí technické vybavení území (včetně kapacitních nároků),

- ÚPD,
- údaje o inženýrských sítích,

ae) urbanistické a architektonické uplatnění vegetačních úprav, oplocení a prvků městského mobiliáře,

- požadavky a podklady stanovené objednatelem v
ZOP-D.

af) dopad hodnocení účinků (vlivů) stavby na životní
prostředí, přírodu a krajinu na navržení vybavení
PK kompenzujících tyto účinky,

V DÚR zhotovitel této dokumentace uvede:
a) v průvodní zprávě stručným popisem zásady koncepce návrhu vybavení PK, případně předběžnou
bilanci nároků na napojení vybavení PK na dosavadní
(resp. na budoucí) technické vybavení území (tento
požadavek se může týkat např. napojení na elektrické
rozvody osvětlení, světelných signalizačních zařízení,
osvětlených, prosvětlených nebo proměnných svislých
dopravních značek, zařízení pro provozní informace,
zařízení pro dopravní telematiku, dopravních majáčků apod.) a dále pro záchytná bezpečnostní zařízení stanoví úroveň zadržení a pracovní šířku,

ag) řešení veřejného osvětlení včetně světelně technického výpočtu.
b) v celkové situaci stavby (a/nebo v situaci záboru
pozemků či v koordinačním výkresu stavby) uvede
zejména:
ba) prvky vybavení PK napojené na inženýrské sítě
(spolu s vyznačením polohy, výšky a křížení těchto
sítí),
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bb) prvky vybavení PK ovlivňující trvalý i dočasný
zábor (v DSP/ZVS se obvod stavby i obvod staveniště uvádí v souřadnicích) s vyznačením ploch
pozemků odnímaných ze zemědělského půdního
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce
lesa.

b) souhrnné řešení obsahuje přílohy DSP doplněné
o připomínky ze stavebního povolení zejména celkovou situaci stavby, koordinační situaci, geodetické
podklady, bilanci zemních prací a organizaci výstavby,
c) stavební část ZVS obsahuje stavební objekty určené
v DSP tak, aby tyto výkresy úplně a jednoznačně
deﬁnovaly příslušná vybavení PK. Do výkresů se
doplní detaily určující konstrukční prvky nebo části,
požadavky na funkci a jakost výrobků a podrobnější
určení poloh, tvarů a rozměrů. Doplňky, které ve
výkresech nelze vyjádřit kresbou se na nich vyznačí
formou stručných textů, tabulek, poznámek, vysvětlivek apod.,

Zhotovitel musí v tomto stupni dokumentace zdůvodnit
navrhované vybavení PK odvolávkou na příslušný předpis a zhotovit samostatný výkres dopravního značení
pro projednání místní úpravy provozu (viz 8.1.5).
Uvede-li objednatel v ZOP-D požadavek na vypracování
přehledu odhadnutých nákladů na zhotovení stavby, pak
při volbě souhrnných ukazatelů přihlédne zhotovitel k
předpokládanému vybavení PK (zvlášť při neobvyklém
a pro určení nákladů stavby významném konstrukčním
řešení anebo značnému rozsahu).

d) technologická část ZVS příslušného vybavení, obdobně jako bod c),
e) svazky výkresů, do nichž jsou výkresy sdružovány
musí respektovat členění stavby na objekty podle DSP.
Podrobné údaje a požadavky jsou uvedeny v TKP-D
kapitole 1.

8.3.1.4 Zadávací dokumentace stavby
Podklady, požadavky a obsah zadávací dokumentace
stavby (dále jen ZDS) jsou uvedeny ve směrnici pro dokumentaci staveb PK v kapitole 6 a v TKP-D kapitola 1.

8.3.1.4.2 Zvláštní technické kvalitativní
podmínky

8.3.1.4.1 Zadávací výkresy stavby

Výchozími podklady pro zvláštní technické kvalitativní
podmínky( dále jen ZTKP) jsou:

Výchozími podklady pro zadávací výkresy stavby (dále
jen ZVS) jsou:

- TKP,

- DSP,

- TKP-D, případně ZTKP-D,

- stavební povolení a jeho podmínky,

- požadavky na vypracování ZTKP v ZOP-D příloha A.

- ZOP-D,
- ZTKP-D (pokud jsou vypracovány objednavatelem),

Zhotovitel dokumentace vypracuje ZTKP v souladu
s metodikou uvedenou v TKP kapitola 1, příloha 8.

- další požadavky a podklady stanovené objednatelem
v ZOP-D.

8.3.1.4.3 Soupis prací

Zhotovitel ZVS:

Výchozími podklady pro soupis prací (dále jen SP) jsou:

- doplní dokumentaci podle podmínek stavebního povolení,

- stavebně technické řešení stavby určené ZVS, TKP a
ZTKP,

- vypracuje ZVS tak, aby podle nich bylo možné provedení zhotovovacích prací a sestavení soupisu prací
podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a
prací (dále jen OTSKP),

- požadovaná podrobnost, vyjádřená počtem míst, kterou
určí objednatel v ZOP-D příloha A.
Zhotovitel dokumentace vypracuje SP podle metodického
pokynu na sestavení a užití SP (část II-OTSKP) v podrobnosti, členění, formě a případných alternativách
požadovaných objednatelem. V případě požadavku
vypracuje zhotovitel dokumentace pro objednatele
oceněný soupis prací.

- vypracuje dokumentaci k ZVS, která obsahuje převážně
písemné dokumenty (např. zdůvodnění, statické výpočty, světelně technická měření a výpočty, doklady
apod.) určené pouze pro objednatele ZVS.
Obsah ZVS:

Poznámka:
Změny od zadávací dokumentace stavby se řeší v souladu s obchodními
podmínkami.

a) základní členění má vycházet z DSP včetně objektů
a úseků,
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8.3.1.5 Realizační dokumentace stavby (RDS)

33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-4-471. Kabelové rozvody
a připojení k silové síti musí vyhovovat ČSN 73 6005 a
ČSN 73 6006.

Realizační dokumentace stavby je součástí zhotovení
stavby. RDS zajišťuje zhotovitel stavby v rozsahu a podrobnostech podle vlastních potřeb a požadavků zadavatele/objednavatele stavby uvedených v ZDS.

8.3.2.1 Svislé dopravní značky (SDZ):

Vypracování RDS musí dodržovat návrh stavby
podle ZDS a DSP. V případě nezbytných a objednatelem odsouhlasených změn se postupuje v souladu s
Obchodními podmínkami staveb PK a u ŘSD také se
Směrnicí GŘ č. 10/2004 Změny stavby.

Pro SDZ platí:
ČSN EN 12899-1,
TP 65, TP 66, TP 84, TP 100, TP 108, TP 117, TP 141,
TP 142, TP 165, TP 169,
TKP 14, TKP 18, TKP 19,
VL 6.1.

8.3.1.6 Dokumentace skutečného provedení
stavby (DSPS)

V DSP/ZVS její zhotovitel pro SDZ a jejich podpěrné
konstrukce uvede:

Zajištění DSPS přísluší zadavateli/objednateli stavby.
V DSPS musí být odpovídajícím způsobem zdokumentovány všechny změny stavby oproti DSP, ZVS popř. RDS.
Přitom se postupuje podle Směrnice pro dokumentaci
staveb PK.

- v technické zprávě druh, typ a stručný popis SDZ (rozměry, provedení, založení), kvalitativní třídy, u velkoplošných SDZ obsah, u proměnných požadované
symboly,
- v situaci dopravního značení jejich umístění schematicky značkou nebo pomocí staničení a číslo SDZ.

Při převzetí prací předá zhotovitel stavby objednateli/
správci stavby ve dvou vyhotoveních všechny výkresy s
vyznačenými změnami a související dokumenty. Obsah
písemné části DSPS určí zadavatel/objednatel stavby po
projednání s majetkovým správcem příslušné PK. Jestliže
změny stavby v průběhu jejího zhotovení jsou malé, je
možné provést opravy na výkresech sloužících pro zhotovení stavby (DSP, ZVS, případně RDS), DSPS je souborem opravenýchvýkresů. Pokud je změn stavby mnoho a
nebo zadavatel/objednatel stavby rozhodne, vypracuje se
soubor nových výkresů, které zobrazují skutečné zhotovení stavby. Součástí DSPS je soubor dokumentů, které je
třeba zachovat po dobu životnosti stavby, jsou to zejména
statické výpočty, hydrotechnické výpočty, montážní a
demontážní pokyny a provozní řády.

- v technické zprávě typ, materiál, kvalitativní třídy, kadenci čar,

8.3.2 Určující charakteristiky vybavení PK

- v situaci dopravního značení schematicky čarou jejich
umístění a okótování, číslo VDZ, kadenci úseků,

Vybavení PK jsou pro účely této kapitoly roztříděny
podle jednotlivých prvků.

- ve vzorovém příčném řezu schematicky umístění a okótování.

Kromě předpisů zařazených přímo v následujících článcích pro konkrétní prvky vybavení platí pro všechna
vybavení PK:

8.3.2.3 Světelná signalizační zařízení (SSZ)
pro řízení provozu

8.3.2.2 Vodorovné dopravní značky (VDZ):
Pro VDZ platí:
ČSN EN 1436, ČSN EN 1790,
TP 65, TP 66, TP 133,
TKP 14,
VL 6.2, katalog hmot pro VDZ.
V DSP/ZVS její zhotovitel pro VDZ uvede:

- tzv. „základní normy“ pro projektování PK a jejich objektů - jedná se o ČSN 736101, ČSN 736102, ČSN
736110, ČSN 736201, ČSN 737507,

Pro SDZ a akustické signály platí:
ČSN 736021, ČSN 365601, ČSN 365601-1, ČSN EN
12675, ČSN EN 12368, ČSN EN 12352, ČSN P ENV
12563,
TP 81, TKP 14, TKP 18, TKP 19.

- tzv. „výkresové normy“ - jedná se o normy řady 01
34..,

Základní požadavky na většinu prvků vybavení PK jsou
obsaženy zejména v ČSN 736101.

Ve ST příp. DUR její zhotovitel pro světelná signalizační
zařízení uvede umístění a druh SSZ a posouzení kriterií
pro navrhování SSZ (bezpečnost, intenzita motorové
dopravy a chodců).
V DSP/ZVS její zhotovitel pro SSZ uvede:

Vybavení PK, které mají elektrické vybavení musí dále
splňovat požadavky NV 17/2003 Sb., NV 18/2003 Sb.,
ČSN EN 60529, ČSN EN 50293, ČSN 33 2000-3, ČSN

- v technické zprávě typ a kvalitativní třídy řadiče a
návěstidel, požadavky na stožáry příp.akustické signály,

- příslušné vzorové listy staveb PK.
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- v situaci PK uspořádání křižovatky včetně umístění
stopčar a návěstidel,

- v technické zprávě typ, stručný popis a zdůvodnění
použití,

- v přílohách schéma pohybů na křižovatce, schéma fází a
tabulku mezičasů, výpočet zelených a signální plán,

- v situaci schematicky umístění zábrany s okótováním,
- ve vzorových příčných řezech schematicky tvar a umístění s okótováním,

- pro kabelové rozvody a připojení k silové síti totéž a
do týchž příloh, co předepisuje kapitola 10 TKP-D
pro DSP/ZVS kabelových rozvodů (podle ČSN
736005).

8.3.2.6 Záchytná bezpečnostní zařízení

8.3.2.4 Stálá vodicí zařízení

Pro svodidla, zábradelní svodidla a tlumiče nárazu platí:
ČSN EN 1317-1, ČSN EN 1317-2, ČSN EN 1317-3, ČSN
P ENV 1317-4,
TP 63, TP 84, TP 101, TP 106, TP 114, TP128, TP 129,
TP 139, TP 140, TP 158 , TP 166, TP 167, TP 168,
TKP kapitoly 11, 18, 19.

Směrové sloupky a retroreﬂexní odrazné prvky
Pro směrové sloupky platí: TP 58, TP 65,
Pro retroreﬂexní odrazné prvky platí: TP 58 (2005),
(TP 125).
V DSP/ZVS její zhotovitel pro směrové sloupky a retroreﬂexní odrazné prvky uvede:

Pro mostní (ochranné) zábradlí platí dále ČSN 736201,
pro silniční (dopravně-bezpečnostní) zábradlí platí dále
STŘ S 6.2, pro oboje pak TKP kapitoly 11 a 19.
V DÚR její zhotovitel pro záchytná zařízení uvede požadovanou úroveň zadržení a pracovní šířku.
V DSP/ZVS její zhotovitel pro záchytná zařízení uvede:

- v technické zprávě typ,
- ve vzorovém příčném řezu schematicky tvar a umístění,

- v technické zprávě úroveň zadržení a pracovní šířku,
pro každý úsek typ, velikost a materiál svodidla nebo
zábradelního svodidla, typ a materiál přechodového
dílu mezi úseky, typ a materiál tlumiče nárazu,

- v ostatních přílohách se údaje neuvádí (umístění a kadenci uvádí ČSN 736101),
- pro označení stromořadí apod. se použije retroreﬂexních
odrazných prvků podle TP 58 (TP 125).

- v situaci polohu úseků svodidel schematicky jednou
čarou, staničení začátků a konců úseků včetně výslovného uvedení polohy (vlevo, vpravo ve střením
dělícím pásu), polohu tlumiče nárazu (schematicky
obvykle obdélníkem) s okótováním,

Ukazatele směru, vodicí tabule, vodicí stěny a dopravní
majáčky
Pro ukazatele směru platí TP 156.
Pro vodicí tabule platí stejné předpisy jako pro SDZ.
Pro vodicí stěny platí TP 159, případně TP 156.
Pro dopravní majáčky platí TP 174.

- ve vzorových příčných řezech schematicky tvar a umístění svodidel s okótováním,

V DSP/ZVS její zhotovitel pro ukazatele směru, vodicí
tabule a výstražné majáčky uvede:
- v technické zprávě typ a velikost,
- v situaci schematickou značkou jejich umístění a okótování,
- v případě výstražného majáčku prosvětleného kabelový
rozvod podle ČSN 736005.

- v podélném proﬁlu schematicky umístění svodidel.

8.3.2.7 Ostatní provozní dopravní zařízení
Zpomalovací prahy
Pro zpomalovací prahy platí:
TP 85, TKP 14.

Dopravní knoﬂíky
Pro trvalé dopravní knoﬂíky platí: ČSN EN 1463-1, TP
65, TP 133.
V DSP/ZVS její zhotovitel pro dopravní knoﬂíky uvede:
- v technické zprávě případně výkresech typ a kadenci
(dopravní knoﬂíky doplňují VDZ).

- v technické zprávě typ, stručný popis a zdůvodnění
použití,

8.3.2.5 Protinárazové zábrany mostů

- v situaci PK schematickou značkou jejich umístění a
okótování,

V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

Pro protinárazové zábrany mostů a tunelů, případně trolejového vedení platí
ČSN 736266, kap. 19 TKP, pro tunely též ČSN 73 7507
a TP 98.
V DSP/ZVS její zhotovitel pro protinárazové zábrany
uvede:

- ve vzorovém příčném řezu schematicky tvar a umístění.
Odrazová zrcadla
Pro odrazová zrcadla platí:
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TP 119, TKP 14.

- v technické zprávě typ a stručný popis stěn nebo valů
(rozměry, materiál, založení),

V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

- v situaci u polohu úseků stěn schematicky jednou čarou,
staničení začátků a konců,

- v technické zprávě typ, velikost a zdůvodnění použití,
- v situaci PK schematickou značkou jejich umístění a
okótování.

- podélný řez, vzorové příčné řezy (včetně popisu materiálu), charakteristické příčné řezy obdobné jako pro
vlastní PK, případně pohledy,
- ve vytyčovací dokumentaci určení prostorové polohy
v souřadnicích.

8.3.2.8 Zařízení pro osvětlení PK
Pro osvětlení platí:
ČSN 360400, ČSN 360410, ČSN 360411,
CEN TR 13201-1, ČSN EN13201-2, ČSN EN 13201-3,
ČSN EN 60598-1, ČSN 348240, ČSN EN 40-1, ČSN
EN 40-3-1, ČSN EN 4 ZVS 0-3-3, ČSN EN 40-5,
ČSN 736005,
STŘ S 6.5, případně Zborník M 6.5,
TKP kapitoly 15, 18, 19.

Ve ST příp. DÚR její zhotovitel pro únikové zóny uvede:

V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

- v průvodní zprávě umístění a druh,

- v technické zprávě typ a stručný popis stožárů a svítidel,

- v situaci zájmové oblasti umístění.

8.3.2.10 Únikové zóny
Pro únikové zóny platí:
TP 57,
TKP kapitoly 4, 18, 19.

V DSP/ZVS její zhotovitel pro únikové zóny uvede:

- v situaci PK schematickou značkou jejich umístění a
okótování,

- v technické zprávě typ a stručný popis únikových zón,

- ve vzorovém příčném řezu schematicky tvar a umístění,

- v situaci u únikové zóny tytéž informace jako pro vlastní
PK (viz kapitoly 2,3,4 a 5 TKP-D)

- ve vytyčovací dokumentaci určení prostorové polohy v
souřadnicích,

- podélný řez, vzorové příčné řezy (včetně popisu materiálu), charakteristické příčné řezy obdobné jako
pro vlastní PK,

- pro kabelové rozvody totéž a do týchž příloh, co předepisuje kapitola 10 TKP-D pro DSP/ZVS kabelových
rozvodů. Přiměřeně platí i PPK-KAB (ŘSD).

- ve vytyčovací dokumentaci určení prostorové polohy
v souřadnicích.

8.3.2.9 Zařízení ke snížení hluku

8.3.2.11 Zařízení proti oslnění na PK

Pro protihlukové stěny a valy platí:
ČSN EN 1793-1, ČSN EN 1793-2, ČSN EN 1794-1,
ČSN EN 1794-2,
TP 104, Zborník M6.7,
TKP kapitoly 4, 18, 19, 25.

Pro clony a sítě proti oslnění platí:
ČSN EN 12676-1, ČSN EN 12676-2,
TP 99, případně STŘ S 6.2.
V DSP/ZVS její zhotovitel pro clony a sítě proti oslnění
uvede:

V souladu s TKP-D kap. 11 se zpravidla zpracovává
„Hluková studie“ a to dle Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, jejíž zpracování zajistí objednatel. Tato studie je podkladem pro volbu, navržení a
konstrukci protihlukových stěn.
Ve ST příp. DÚR její zhotovitel pro protihlukové stěny
uvede:

- v technické zprávě typ a stručný popis clon (rozměry,
materiál, ukotvení),
- v situaci PK polohu schematicky jednou čarou, staničení
začátků a konců,
- ve vzorovém příčném řezu schematicky tvar a umístění
clon s okótováním.

- v průvodní zprávě umístění a druh,
- v situaci zájmové oblasti umístění.

8.3.2.12 Parkovací zařízení

V DSP/ZVS její zhotovitel pro protihlukové stěny
uvede:

Pro parkovací zařízení platí
TP 142, TKP 14,

9

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

ČSN EN 12414, ČSN 736056.

- v příčných řezech schematicky tvar a umístění.

V DSP/ZVS její zhotovitel pro regulační sloupky, parkovací sloupky a zábrany, parkovací závory, parkovací
hodiny a automaty, výsuvné sloupy uvede:

Pevné měřické body, mezníky, staničníky
Pro mezníky a pevné body platí:
ČSN 722518, ČSN 730415,
TKP 10, STŘ 6.3, VL2.

- v technické zprávě typ a stručný popis zařízení (rozměry,
materiál, ukotvení),

Požadavky na omezníkování příp. na pevné měřické
body stanoví objednatel v ZOP-D příloha A.
Staničníky (kilometrovníky) jsou SDZ a platí pro ně
požadavky čl.8.3.2.1.

- v situaci PK schematickou značkou jejich umístění
a okótování,
- ve vzorovém příčném řezu schematicky tvar a umístění
regulačních sloupků.

8.3.2.15 Městský mobiliář

8.3.2.13 Zařízení zabraňující vniknutí
zvěře na PK

Pro městský mobiliář (lavičky, stojany pro kola, odpadové koše, fontánky, květináče apod.),
pokud se nejedná o obslužná zařízení podle kapitoly 9
TKP-D, platí:
ČSN 736110, případně Zborník M 6.8.

Pro ochranu proti vniknutí zvěře na PK platí:
- pro ploty: STŘ 6.2, TKP kapitoly 12,18,19,

V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

- pro odrazky proti zvěři platí: TP 130, TKP 14.
V DÚR její zhotovitel uvede:

- v technické zprávě druh a stručný popis včetně eventuelního zakotvení,

- v technické zprávě zdůvodnění a způsob ochrany,

- v situaci PK schematicky umístění a zakótování.

- v situaci pokud jde o oplocení schematicky čarou umístění a staničení začátku a konce.

Umístění městského mobiliáře nesmí bránit rozhledu.

V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

8.3.2.16 Zařízení pro dopravní telematiku

- v technické zprávě typ a stručný popis směrových
sloupků vybavených odrazkami proti zvěři,

Zařízení pro provozní informace (ZPI)
Pro ZPI platí:
TP 141, TP 165,
TKP 14.
V DSP/ZVS její zhotovitel pro ZPI uvede:

- v situaci PK pokud jde o oplocení stejné informace jako
pro zábradlí a ploty,
pokud jde o odrazky proti zvěři označení začátků a konců
úseků s odrazkami,

- v technické zprávě druh, typ a stručný popis (rozměry,
provedení, založení), kvalitativní třídy,

- ve vzorovém příčném řezu schematicky umístění odrazek na směrovém sloupku.

- v situaci PK umístění schematicky značkou nebo pomocí
staničení.
Hlásky pro tísňové volání
Pro hlásky pro tísňové volání (nouzový telefon) platí:
ČSN 736101, TP Dopravní telematika- silnice a dálnice,
místní komunikace, TKP 14.
V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

8.3.2.14 Zařízení pro údržbu PK
Záchytná zařízení ve skalních zářezech
Pro záchytná zařízení ve skalních zářezech platí:
VL1, VL 2.

- v technické zprávě stručný popis a zdůvodnění použití,

V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

- v situaci PK schematickou značkou jejich umístění
a okótování,

- v technické zprávě typ, stručný popis včetně zakotvení
a zdůvodnění,

- ve vzorovém příčném řezu schematicky tvar a umístění.

- v situaci PK schematicky čarou umístění a okótování
začátků a konců úseků,

Zařízení pro navádění vozidel na parkoviště
Pro zařízení pro navádění vozidel na parkoviště platí
stejné předpisy jako pro proměnné SDZ a pro parkovací

- vzorový příčný řez,
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zařízení (8.3.2.1 a 8.3.2.12) a dále TP Dopravní telematika - silnice a dálnice, místní komunikace.
Požadavky na další zařízení pro dopravní telematiku
jako např.:
- zařízení pro sběr a zpracování dopravních dat,

8.4

KONTROLA A PROJEDNÁNÍ
DOKUMENTACE

8.4.1

Kontrola dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel dokumentace řízení jakosti při zhotovení dokumentace
stavby včetně vybavení PK v souladu s požadavky
oddílu 1.6 kapitoly 1 TKP-D a jeho kontrolní systém
zajistí ustanovení oddílu 1.13 kapitoly 1 TKP-D.

- meteorologické stanice,
- systémy pro liniové řízení dopravy a řízení nájezdů na
dálnici,
- navigování dopravy po objízdných trasách,

8.4.2

- vážení vozidel,

Projednání dokumentace

Pokud neurčují ZOP-D jinak, zajistí zhotovitel dokumentace projednání ve shodě s požadavky oddílu 1.14
kapitoly 1 TKP-D.

stanoví objednatel v ZTKP-D.

8.3.2.17 Vegetační úpravy
Pro vegetační úpravy platí:
ČSN 736005, ČSN 736131-3,
TP 153, TP 53, TP 99, TKP 13
V DSP/ZVS její zhotovitel uvede:

8.5

ODSOUHLASENÍ, PŘEDÁNÍ
A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

8.5.1

Odsouhlasení dokumentace

8.5.2

Předání a převzetí dokumentace

8.6.

SEZNAM NOREM A PŘEDPISŮ

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se odsouhlasení
dokumentace podle oddílu 1.15 kapitoly 1 TKP-D.

- v technické zprávě popis koncepce, výčet stromů podle
druhů, keřů, zeleně,
- v samostatné situaci PK schematicky umístění dřevin
s popisem.

Pokud neurčují ZOP-D jinak, provede se předání a převzetí dokumentace podle oddílu 1.16 kapitoly 1 TKP-D.

Vegetační úpravy nesmí bránit rozhledu.

8.3.2.18 Přechodné dopravní značení a zařízení
Pokud je součástí dokumentace stavby PK návrh přechodného dopravního značení, zpracovává jej zhotovitel
v souladu s TP 66 a s využitím zejména v TP uvedených
vzorových situací.
Pro přechodné dopravní značení platí:

Platnost technických norem, předpisů a podkladů
uvedených v dokumentaci stavby je k datu vydání zadávací dokumentace na zhotovení dokumentace stavby.
Platnost v případě jejich pozdějších změn je uvedena v
oddíle 1.3 kapitoly 1 TKP-D.

- pro přenosné SDZ: TP 143, TP 65, TP 66, VL 6.1,

8.6.1

- pro přechodné dopravní knoﬂíky: ČSN EN 1463-1, TP
66,

Technické normy

ČSN 0134 . . Výkresy ve stavebnictví
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací, 1997,
Změna a, 2
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 2004
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 1995 + 2006
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2005
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 1995
ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, 2004
ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové
zastávky, 2005
ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení, 1994, Změna 1
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 1989,
Změna a, 2, Oprava 1994
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia,
1987, Změna 1, 2

- pro přechodné VDZ: TP 133 a TP 66, VL 6.2,
- pro přenosná SSZ a varovná světla: ČSN EN 12352,
ČSN EN 12368, TP 66, TP 81,
- pro přenosná vodicí a uzávěrová zařízení: TP 66 a VL
6.3,
- pro přenosná zařízení předběžné výstrahy: TP 66.
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ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického
vybavení, 1994, Změna 1, 2, 3, 4
ČSN 73 6266 Protinárazové zábrany mostů přes pozemní komunikace, 1996
ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací, 2005
ČSN 72 2518 Kamenné měřické značky, staničníky,
hraničníky, směrové a zábradelní
kameny, 1959
ČSN 73 6131-3 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 3:
Kryty z vegetačních dílců, 1994
ČSN 73 0415 Geodetické body, 1979
ČSN EN 206-1 Beton část 1 Speciﬁkace, vlastnosti, výroba a shoda, 2001, Změna Z1, Z2
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních
vozidel, 1987, Změna 1

ČSN EN 12802 (737017) Vodorovné dopravní značení
– Materiály pro dopravní značení
– Laboratorní metody pro identiﬁkaci, 2000
ČSN EN 1463-1 (737018) Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoﬂíky - Část 1:
Základní požadavky na funkční
charakteristiky 1998, změna A1
ČSN EN 1463-2 (737018) Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoﬂíky. Část 2:
Zkoušení na zkušebních úsecích,
2000
ČSN P ENV 13459-1 (737019) Vodorovné dopravní
značení – Materiály pro dopravní
značení – Řízení jakosti - Část 1:
Odběr vzorků ze zásob a zkoušení,
2000
ČSN P ENV 13459-2 (737019) Vodorovné dopravní
značení – Materiály pro dopravní
značení – Řízení jakosti – Část
2: Směrnice pro přípravu plánů
jakosti pro pokládku materiálů,
2000
ČSN P ENV 13459-3 (737019) Vodorovné dopravní
značení – Materiály pro dopravní
značení – Řízení jakosti - Část 3:
Funkční charakteristiky v provozu,
2000
ČSN EN 13212 (737020) Vodorovné dopravní značení
- Materiály pro dopravní značení
-Požadavky na řízení výroby u výrobce, 2002
ČSN EN 13197 (737021) Vodorovné dopravní značení.
Materiály pro dopravní značení.
Simulátory opotřebení, 2002

SDZ

ČSN EN 12899-1 (737030) Stálé svislé dopravní značení-Část 1: Stálé dopravní značky,
2003
ČSN EN 12767 (737085) Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení
na pozemních komunikacích.
Požadavky a zkušební metody,
2001
ČSN EN 13422 (737031) Svislé dopravní značení –
Přenosná deformovatelná dopravní
zařízení – Kužely a válce, 2005
prEN 12899-2 Stálé svislé dopravní značení - Část 2:
Prosvětlené dopravní majáčky.
prEN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3:
Směrové sloupky a retroreﬂexní
prvky.
ČSN EN 12966-1 Svislé dopravní značky – Proměnné
dopravní značky, 2005

SSZ

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a
použití návěstidel, 1994
ČSN 365601 Systémy silniční dopravní signalizace, (id
HD 638 S1:2001), 2003
ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení Technické a funkční požadavky
- Část 1: Světelná signalizační zařízení pro řízení silničního provozu,
1997, změna 1, 2
ČSN EN 12675 (737041) Řízení dopravy na pozemních
komunikacích – Řadiče světelných
signalizačních zařízení – Funkčně
bezpečnostní požadavky, 2002
ČSN EN 12368 (737042) Řízení dopravy na pozemních
komunikacích - Zařízení a příslušenství – Návěstidla, 2001
ČSN EN 12352 (737043) Řízení dopravy na pozemních
komunikacích – Zařízení a příslušenství - Varovná bezpečnostní
světla, 2001
ČSN P ENV 12563 (737044) Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Zařízení a
příslušenství - Detektory vozidel,
2001
ČSN EN 50293 (333591) Elektromagnetická kompatibilita – Systémy silniční dopravní

VDZ

ČSN EN 1436 (737010) Vodorovné dopravní značení
- Požadavky na dopravní značení,
1998, Změna Z1
ČSN EN 1423 (737011) Vodorovné dopravní značení
- Materiály pro dopravní značení
- Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi,
1998, změna A1 2003
ČSN EN 1424 (737012) Vodorovné dopravní značení
- Materiály pro dopravní značení
Premixová balotina, 1998, změna
A1 2003
ČSN EN 1790 (737013) Vodorovné dopravní značení
- Materiály pro dopravní značení
Předem připravené vodorovné
dopravní značení, 1999
ČSN EN 1871 (737014) Vodorovné dopravní značení
– Materiály pro dopravní značení
– Fyzikální vlastnosti a laboratorní zkušební metody, 2000
ČSN EN 1824 (737015) Vodorovné dopravní značení
– Materiály pro dopravní značení
- Zkoušky na zkušebních úsecích,
1999
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signalizace – Norma výrobku,
2001

ČSN EN 13201-3 (360455) Požadavky na osvětlení
- Osvětlení silničních komunikací.
Část 3: Výpočet osvětlení, 2004
ČSN EN 13201-4 (360455) Požadavky na osvětlení
- Osvětlení silničních komunikací.
Část 4: Metody měření osvětlení,
2004

silniční záchytné systémy

ČSN EN 1317-1 (737001) Silniční záchytné systémy část 1: Terminologie a obecná kriteria pro zkušební metody, 1998
ČSN EN 1317-2 (737001) Silniční záchytné systémy
- část 2 Svodidla - Funkční třídy,
kriteria přijatelnosti nárazových
zkoušek a zkušební metody, 1998
ČSN EN 1317-3 (737001) Silniční záchytné systémy
- část 3: Tlumiče nárazu - Funkční
třídy, kriteria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody,
2000
ČSN P ENV 1317-4 (737001) Silniční záchytné systémy
- část 4: Koncové a přechodové
části svodidel – Funkční třídy,
kriteria přijatelnosti nárazových
zkoušek a zkušební metody, 2003
prEN 1317-5 Silniční záchytné systémy část 5:
Požadavky na výrobky, trvanlivost
a hodnocení shody.
prEN 1317-6 Silniční záchytné systémy část 6: Silniční
záchytný systém pro chodce,
mostní zábradlí.

hluk

ČSN EN 1793-1 (737060) Zařízení pro snížení hluku
silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 1: Určení zvukové
pohltivosti laboratorní metodou,
1998
ČSN EN 1793-2 (737060) Zařízení pro snížení hluku
silničního provozu - Zkušební
metody stanovení akustických
vlastností - Část 2: Určení vzduchové neprůzvučnosti laboratorní
metodou, 1998
ČSN EN 1793-3 (737060) Zařízení pro snížení hluku
silničního provozu - Zkušební
metody stanovení akustických
vlastností - Část 3: Normalizované
spektrum hluku silničního provozu, 1998
ČSN TS 1793-4 (737060) Zařízení pro snížení hluku
silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky. Určení hodnoty difrakce
in situ, 2004
ČSN TS 1793-5 (737060) Zařízení pro snížení hluku
silničního provozu - Zkušební
metody stanovení akustických
vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky – Určení zvukové
odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ, 2004
ČSN EN 1794-1 (737061) Zařízení pro snížení hluku
silničního provozu. Neakustické
vlastnosti - Část 1: Mechanické
vlastnosti a požadavky na stabilitu,
2004
ČSN EN 1794-2 (737061) Zařízení ke snížení hluku
silničního provozu. Neakustické
vlastnosti-Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní
prostředí,2004
prEN 14388 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Speciﬁkace
prEN 14389-1 Zařízení pro snížení hluku silničního
provozu - Dlouhodobá účinnost
zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Část 1: Akustické
vlastnosti
prEN 14389-2 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Dlouhodobá
účinnost zařízení pro snížení
hluku silničního provozu
- Část 2: Neakustické vlastnosti
- Dlouhodobá trvanlivost

osvětlení PK

ČSN EN 60598-1 (360600) Svítidla Část 1: Všeobecné
požadavky a zkoušky, 1998
ČSN 34 8340 Osvětlovací stožáry, 1968, změna a,b,c,d
ČSN 34 8346 Stožáry pro trakční vedení tramvajových
a trolejbusových drah, 1993
ČSN 360400 Veřejné osvětlení místních komunikací,
1984, Změna a, b, Z3
ČSN 360410 Osvětlení místních komunikací, 1984,
Změna 1
ČSN 360411 Osvětlení silnic a dálnic, 1985
ČSN EN 40-1 (732090) Osvětlovací stožáry Část 1:
Termíny a deﬁnice, 1995, Změna 1
ČSN EN 40-3-1 (732093) Osvětlovací stožáry. Část 3-1:
Návrh a ověření. Charakteristická
zatížení, 2001
ČSN EN 40-3-2 (732093) Osvětlovací stožáry. Část 3-2:
Návrh a ověření. Ověření zkouškami, 2001
ČSN EN 40-3-3 (732093) Osvětlovací stožáry. Část 3-3:
Návrh a ověření. Ověření výpočtem, 2003
ČSN EN 40-5 (732095) Osvětlovací stožáry Část 5:
Požadavky na ocelové osvětlovací
stožáry, 2002
CEN TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací.
Část 1 Klasiﬁkace a třídění komunikací
ČSN EN 13201-2 (360455) Požadavky na osvětlení
- Osvětlení silničních komunikací.
Část 2: Požadavky na osvětlení,
2004
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oslnění

TP 63 Ocelová svodidla na PK (1994)

ČSN EN 12676-1 (737070)
Systémy proti oslnění - Část 1: Účinnost a funkční
charakteristiky, 2001, změna A1,
2004
ČSN EN 12676-2 (737070) Systémy proti oslnění - Část
2 Zkušební metody, 2001

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (2003)
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (2004)
TP 70 Systém hodnocení hmot pro vodorovné dopravní
značení (1995), revize 2005

parkování

ČSN EN 12414 (737080) Zařízení ke kontrole parkování - Parkovací automaty pro
platby a výdej lístků - Technické a
funkční požadavky, 2000

TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu
(1996), revize 2005
TP 84 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí
(2003)

elektrotechnika

ČSN EN 60529 (330330) Stupeň ochrany krytem (krytí
– IP kód), 1993, A1
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení.
Část 4 – Bezpečnost
kap. 41 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem,
2000, Z1, Z2
ČSN 33 2000-4-471 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení.
Část 4 – Bezpečnost
oddíl 471 - Opatření k zajištění
ochrany před úrazem elektrickým
proudem 1997
ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení.
Část 4 – Bezpečnost
oddíl 473 – Opatření o ochraně
proti nadproudům, 1994, Z1
ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení.
Část 3 – Stanovení základních charakteristik, 1995, Z1, Z2,
ČSN EN 50293 (333591) Elektromagnetická kompatibilita – Systémy silniční dopravní
signalizace – Norma výrobku,
2001
ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy Elektrická zařízení - Část 5: Výběr
a stavba elektrických zařízení
- Kap. 52: Výběr soustav a stavba
vedení, 1998, Z1
ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy.
Elektrická zařízení. Část 5: Výběr
a stavba elektrických zařízení.
Kap. 54: Uzemnění a ochranné
vodiče, 1996, Z1

TP 85 Zpomalovací prahy (1996)
TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací (2003)
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace (1999),
dodatek 1 (2004)
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (1999)
TP 101 Výpočet svodidel (1998)
TP 103 Navrhování obytných zón (1998)
TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací
(2003)
TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikací
(1998) dodatek 1 (2001)
TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických
trasách (1999)
TP 113 Značky a symboly pro výkresy PK (1998)
TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích. Zatížení,
stanovení úrovně zadržení a navrhování „jiných“ svodidel (1998 + 2005)
TP 117 Zásady pro informačně orientační značení na
pozemních komunikacích (1999)
TP 119 Odrazová zrcadla (1999) revize 2005
TP 125 Vodící zařízení. Vodící retroreﬂexní prvky (1999).
Platí do vydání TP 58 (2005).

8.6.2 Technické předpisy

TP 128 Ocelové svodidlo NH4, Prostorové uspořádání,
Konstrukční díly (1999)

TP 53 Protierozní opatření na svazích PK (2003)

TP 129 Zkoušení a schvalování svodidel

TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na PK – únikové
zóny (1993)

TP 130 Odrazky proti zvěři (2000)

TP 58 Směrové sloupky a odrazky – zásady pro používání (2005)

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (2005)
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TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích
a místních komunikacích (2005)

VL 2.2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Odvodnění (1998)

TP 139 Betonové svodidlo (2001)

VL 3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Křižovatky, D1 (1995,2000)

TP 140 Dřevoocelové svodidlo Prostorové uspořádání
(2001)

VL 4 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Mosty (1999)

TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního
značení a zařízení pro proměnné provozní informace
na PK (2001)

VL 6.1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Vybavení pozemních komunikací - Svislé dopravní
značky (2004)

TP 142 Parkovací zařízení (2001)

VL 6.2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Vybavení pozemních komunikací - Vodorovné dopravní značky (2004)

TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek (2004)
TP 153 Zpevněná travnatá parkoviště (2002)

VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Vybavení pozemních komunikací – Vybraná dopravní
zařízení (2004)

TP 154 Provoz, správa a údržba tunelů pozemních komunikací (2002)

VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy (2005)

TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru
(2002)

Katalog hmot pro vodorovné dopravní značení a materiálů na dodatečný posyp (roční periodikum)

TP 158 Tlumiče nárazu (2003)
TP 159 Vodicí stěny, požadavky, použití, roztřídění, uvádění na trh (2003)

STŘ S 6 Vybavení a příslušenství silnic (S 6.2 Bezpečnostní zařízení, S 6.3 Staničení, mezníkování
a drobné prvky, S 6.5 Osvětlení silnic) (1989)

TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro
provozní informace (2004)

M 6 Osvětlení, Protihlukové clony, Ostatní vybavenost
MK (1993)

TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso (2004)
TP 167 Ocelové svodidlo NH 4 (2004)

8.6.3 Právní předpisy

TP 168 Ocelové svodidlo Voest-Alpine (2004)

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška MDS č.104/1997Sb., kterou se provádí zákon
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 pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění NV č.
312/2005 Sb. a pozdějších předpisů
Nařízení vlády č.190/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na stavební
výrobky označené CE, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády č.17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická
zařízení nízkého napětí,
Nařízení vlády č.18/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hle-

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na
PK (2005)
TP Dopravní telematika- silnice a dálnice, místní komunikace (2005)
TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků
(2005)
Pomůcka pro označování pracovních míst na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla (2002)
Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích v obci (2002)
Pomůcka pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích mimo obec (2002)

VL 1 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Vozovky a krajnice (2005)
VL 2 Vzorové listy staveb pozemních komunikací Silniční těleso (1995)
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diska jejich elektromagnetické
kompatibility,
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních
komunikací (SJ-PK) č.j. 20840/01120 ve znění pozdějších změn,
úplné znění ve Věstníku dopravy
14-15/2005
Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy,
novela 1996, Zpravodaj MŽP
Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, 1999 a 2005, Pragoprojekt
a.s. Praha
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