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Bezpečnostní prvky 
na komunikacích



Proměnná dopravní značka
s prvky LED na osobní automobil

Základní informace
Proměnná dopravní značka na vozidlo je aktivní 
grafické pole umístěné na střeše osobního 
automobilu, využívající světelných bodů rozložených 
na čelní ploše k vytvoření symbolu dopravní značky 
nebo jiné dopravní informace.

• Značka doplněna mechanismem s elektromotorem 
ovládaným z kabiny, který umožňuje zdvihání a sklápění i 
během jízdy v rámci bezpečné a efektivní přepravy

• Rychle transportovatelné mobilní zařízení 
s možností přepravy až 130km/h, které 
informuje a chrání účastníky silničního provozu 
před kolizní situací na komunikaci

• Dobrá viditelnost a možnost okamžité 
změny zobrazovaných symbolů

• Využití na frekventovaných pozemních
komunikacích všech tříd v případě pružné
regulace plynulosti silničního provozu



• Využití na frekventovaných pozemních
komunikacích všech tříd v případě pružné
regulace plynulosti silničního provozu

Předzvěstný vozík LED

Základní informace
Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy
pro označování pracovních míst na dálnicích 
a silnicích pro motorová vozidla. Určeno pro funkci
na jednom místě v krátkém časovém období (dny).

• Určeno na komunikace k informování 
řidičů o změně jízdy v jízdních pruzích, 
nehodách, kolonách atd.

• Autonomní systém s bezobslužným 
provozem s výdrží cca 48 hodin

• Činná plocha VMS (2800 
x 1500 mm) má nespojité 
zobrazení tvořené LED

• Intuitivní ovládání přes webové rozhraní 
pomocí tabletu včetně přenosu veškerých 
provozních informací a GPS polohy



Výsuvný Vozík LED

Základní informace
Přívěsné vozidlo nesoucí zařízení předběžné výstrahy
s výsuvnou proměnnou dopravní značku (VMS) pro 
označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro 
motorová vozidla. Určeno pro funkci na jednom místě 
v krátkém časovém období (dny), kde je velká intenzita 
nákladní dopravy.

• Určeno na komunikace k informování 
řidičů o změně jízdy v jízdních pruzích, 
nehodách, kolonách atd. s doplňkovými 
informacemi na výsuvném VMS

• Činná plocha VMS (2 800 × 1 500 mm)
a výsuvného VMS (1 200 × 2 100 mm),
obě mají nespojité zobrazení tvořené LED

• Autonomní systém
 s bezobslužným provozem 
s výdrží cca 24 hodin

• Maximální výška pracovní polohy pro
výsuvné VMS je 7 000 mm

• Intuitivní ovládání přes webové rozhraní 
pomocí tabletu včetně přenosu veškerých 
provozních informací a GPS polohy



Informační vozík LED

Základní informace
Přívěsné vozidlo nesoucí mobilní proměnnou 
dopravní značku (VMS) pro zobrazování aktuálních 
údajů významných pro bezpečnost a plynulost 
provozu. Určeno pro funkci na jednom místě v delším 
časovém období (měsíce).

• Určeno na komunikace, kde je zapotřebí 
informovat řidiče o stavu dopravy, nehodách, 
zhoršených podmínkách sjízdnosti komuni-
kace, kolonách atd.

• Umožňuje implementovat další
zařízení (kamery, sčítače dopravy,
komunikátory apod.)

• Autonomní systém s 
bezobslužným provozem 
s výdrží cca 340 hodin

• Činná plocha VMS (1 900 × 2 500 mm)
má nespojité zobrazení tvořené LED

• Intuitivní ovládání přes webové 
rozhraní včetně přenosu veškerých 
provozních informací a GPS polohy

km 38 - 40

SNÍŽENÁ 
VIDITELNOST

Lokalita: D1, směr Brno

Staničení: km 38.000 - 40.000

Událost: Snížená viditelnost



Mobilní radar

Základní informace
Zařízení sloužící pro měření rychlosti a rozpoznání 
registračních značek vozidel při překročení stanovené 
rychlosti v pracovních zónách. Určeno pro funkci
na jednom místě v krátkém časovém období (dny)
v kombinaci s Informačním vozíkem LED.

• Modularita s možností úsekového či 
profilového měření rychlosti

• Rozpoznání registračních značek 
vozidel z 20 zemí EU • Možnost informačního nebo 

represivního systému

• Autonomní systém s výdrží 
cca 48 hodin

• Intuitivní ovládání přes 
webové rozhraní



Výstražný vozík

Základní informace
Zabezpečovací signalizační přívěs slouží k označování pracovního místa na dálnicích a rychlostních 
komunikacích. Přívěsné, jednonápravové vozidlo s výškově stavitelnou ojí s kolečkem a párem výsuvných 
noh v zadní části přívěsu, nesoucí uzavírkovou tabuli ST2 L, která je vyrobena z hliníkového plechu 
polepeného reflexní fólií třídy R´2 se vzorem červených a bílých šikmých pruhů. Tabule je rozdělená na dvě 
části – horní, sklopná, se světelnou šipkou a výstražnými světli, dolní pevná, s dopravní značkou C4  
s mechanicky otočnou šipkou. Zdvih sklopné horní části zajišťuje lineární motor na dálkové ovládání.

• Horní část značky může zobrazovat 
symboly S8c, S8d a S8e, které jsou 
doplněny výstražnými blikači L9H

• Horní část značky může zobrazovat 
symboly S8c, S8d a S8e, které jsou 
doplněny výstražnými blikači L9H

• Výškově stavitelná oj s koulí ISO 50 
nebo s okem umožňuje připojení vozíku 
za libovolné tažné vozidlo 


