
Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

 
 
 

Technický list  
 

              
 
 

Název:  
 
Zpomalovací, vodící a nájezdové prahy WYNELLA – „ Lego na silnici “ 
 
Typ / varianta (kód) :  504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 604 až 612, 704 až 712,  

804 až 812, 904 až 912 
 
Výrobky - systémové sestavy prahů: 
Zpomalovací klínový práh (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
Obrubník 
Čočka (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
Zpomalovací univerzální retardér (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
Patník nízký CYKLO 
Dopravní ostrůvek (polštář) 
Mobilní retardér (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
Parkovací doraz (carstop) 
 
Výrobce: 
Název: WYNELLA s.r.o. 
Sídlo: Fantova 1785/26, Praha 5, 155 00 Stodůlky 
IČO: 289 32 871, DIČ: CZ 289 32 871 
 
Certifikace výrobků: 
Certifikát výrobku č. 204/C5a/2021/030-061217 ze dne 5.3.2021 
Stavebně technické osvědčení č. 030 - 061214 ze dne 5.3.2021 
- vydané TÚZS Praha s.p. autorizovaná osoba č. 204 
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Charakteristika výrobků: 
 
Prvky najížděcí, zpomalovací a oddělovací jsou tvořeny plastovými segmenty (PVC) typu klínu 
a čtvrtkruhu. Jedná se o stavebně dopravní řešení sloužící ke snížení nežádoucí rychlosti 
vozidel nebo vymezení či úpravě dopravy na pozemních komunikacích nebo parkovištích. 
Segmenty jsou mezi sebou spojeny zámky, které zamezují pohybu mezi jednotlivými díly. 
Prvky se mechanicky pomocí šroubů a hmoždinek instalují na komunikaci za účelem zklidnění 
dopravy (snížení rychlosti vozidel), překonávání překážek, zajištění majetku a bezpečnosti 
účastníků silničního provozu (bezpečnosti chodců, cyklistů a samotných uživatelů 
automobilů). Prvky jsou zkonstruovány v souladu s technickým předpisem TP MD 85 a ČSN 
EN 1436+A1. Výrobky působí opticky, zvukově, fyzicky. Dobrá viditelnost je dosažena 
barevnou kombinací jednotlivých dílů.  
 
Rozměry: 
 
Sestavy obsahující základní prvky, rozměry dle kombinace těchto prvků:  
A/ Prvek řady 504 - 512, 604 - 612, 704 - 712, 804 - 812: délka: 300 mm, užitná šířka: 192 
mm, šířka 212 mm (jen u dílů se zámky – řada 7XX a 8XX, ostatní 192 mm) 
B/ Prvek řady 904 - 912: čtvrtina kruhové výseče o průměru 600 mm 
Výška dílu je dle požadavku a využití zákazníka, poslední dvojčíslí značí výšku v cm. Příklad: 
806 – výška 6 cm. 
 
Doporučená přejezdová rychlost: 
 
Využití prvků pro zpomalení dopravy se uvažuje jen u výšek do 60 mm. U výšky 60mm je 
doporučená rychlost 10 km/hod. (ZP 10) a u výšky 50 mm je doporučená rychlost 20 km/hod. 
(ZP 20), popř. se může využít výška 40mm na doporučenou rychlost 30 km/hod.(ZP 30). U 
ostatních výšek není mimo stupňovitých dlouhých prahů uvažováno s použitím v systému 
pro zpomalení, ale jen jako nájezdy k překonávání překážek, pro různé omezení provozu (OP) 
či k vytyčení dopravních cest formou vodících prahů, tedy usměrnění účastníků provozu. 
 
Barevnost: 
 
Prvky se dodávají v surovém stavu (barva recyklátu PVC – kabelové bužírky) nebo dle 
požadavku a užití zákazníka dodatečně povrchově lakované a to v barvě žluté, bílé či 
červené. Povrchová úprava je realizována dvousložkovou epoxidovou barvu DEREM nebo 
FEIDAL s bezpečnostním certifikátem a prohlášením o shodě. 
 
Způsob instalace: 
 
Prvky se instaluji pomoci nylonových hmoždinek, velkoplošných podložek a vrutů.  
Instalace: Místo montáže se zamete a očistí. Všechny díly položí na místě realizace a celý 
systém se spasuje do zámků, srovná a rozměří. Poté se skrz prvky navrtají díry pro spojovací 
materiál a prvky se přišroubují – v místech naznačení na výrobcích/předmětných prvcích. 
Utahovací moment je určen na 25 až 30 Nm (závisí na povrchu a teplotě). 
Používají se vruty - 10 x 150 mm – šestihranná hlava - pozink DIN 571, velkoplošná podložka 
pr. 13 mm - pozink DIN 125, hmoždinka - 14 x 140 mm (např. MUNGO MGD). 
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Výkresy základních prvků: 
  Klín bez zámku řady 504 – 512     Klín levý řady 604 – 612 

      
 
       Klín pravý řady 704 – 712    Klín základní řady 804 – 812 
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Čtvrtkruh řady 904 – 912 
 

 
 
 
 
Foto: 
 

 
 
 
 
Výrobky, které jsou zahrnuty v souboru certifikovaných výrobků: 
 
1/ Zpomalovací klínový práh (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP)  
 
Použití: Stavebně dopravní zařízení (dočasné nebo trvalé vodorovné značení, kód: 604 – 612, 
704 – 712, 804 – 812, 904 – 912) sloužící k omezení pohybu vozidel – vytyčení jízdních pruhů, 
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omezení a upozornění na místa nežádoucího či zakázaného vjetí vozidel nebo k optickému 
upozornění na místní úpravy a to náhlou změnou výškového/barevného profilu komunikace. 
Jednosměrný krátký zpomalovací práh  (jednosměrná ulice) - při kolmé instalaci k obrubníku 
na vozovce musí zůstat mezera mezi průběžným pasem a obrubníkem pro odvod vody, pro 
sestavení se instalují dvě klínové řady za sebou. V sestavě se vždy střídají různé barevné 
prvky, vynechává se volný průjezd pro cyklisty a na krajích vozovky pro její odvodnění. Při 
minimální šířce vozovky pro auta v jednosměrce tj. 2,75m dle ČSN 73 6110 8.4.4 se použijí 
minimálně dva prahy o patřičné šířce. 
 
Obsahuje  prvky: 604 – 612 (1ks) + 804 – 812 (počet dle požadované šířky) + 704 – 712 (1ks), 
krajové prvky je možné nahradit prvkem řady „9-set“ - stejné výšky, různé barevné 
kombinace – výkres č. 1001.  
 
2/ Obrubník 
 
Použití: Stavebně technické řešení (kód: 604 – 612, 704 – 712, 804 – 812, 904 – 912) pro 
vytyčení a zdolávání výškových nerovností na komunikacích a dopravních plochách formou 
vodícího prahu - nájezd k obrubníku, chodníku, nájezd k vyvýšené vozovce, vyrovnání 
vodícího práhu atd.. Při instalaci k obrubníku musí být zachovány odvodňovací kanálky 
v jednotlivých dílech sestavy tak, aby byl umožňen průtok dešťové vody. 
 
Obsahuje  prvky:  904 – 912 (1ks) + 804 - 812 (počet dle požadované šířky)+ 904 – 912 (1ks), 
krajové prvky je možné nahradit prvky řady „6-set“ a „7-set“ - stejné výšky, různé barevné 
kombinace – výkres č. 1002 
 
3/ Čočka (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
 
Použití: Jedná se o stavebně dopravní zařízení (kód: 904 – 912) sloužící k omezení pohybu 
vozidel – vytyčení jízdních pruhů, snížení nežádoucí rychlosti vozidel nebo k dodžování 
dovolených rychlostních limitů dle místní úpravy a to náhlou změnou výškového profilu 
komunikace. Při instalaci pro zpomalení dopravy je rozmístění čoček ve 2-3 řadách ve formě 
kolmé šachovnice ke směru jízdy. Vzájemná vzdálenost čoček je vždy menší než její průměr, 
tak aby kola vozu přejela minimálně jednu čočku.  
 
Obsahuje prvky: 4 ks barevné kombinace prvku 904 – 912, - stejné výšky – výkres č. 1003 
 
4/ Zpomalovací univerzální retardér (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
 
Použití: Zpomalovací polštář, zpomalovací práh tzv. krátký zpomalovací práh, vodící a dělící 
práh. Stavebně dopravní zařízení (kód: 804 – 812, 904 – 912) sloužící ke snížení nežádoucí 
rychlosti vozidel, dodržení rychlosti dle místní úpravy a to náhlou změnou výškového profilu 
komunikace formou dočasného nebo trvalého vodorovného značení. Při kolmé instalaci k 
obrubníku na vozovce musí zůstat mezera mezi průběžným pasem a obrubníkem pro odvod 
vody. V sestavě se vždy střídají různé barevné prvky, vynechává se volný průjezd pro cyklisty 
a na krajích vozovky pro její odvodnění. Při minimální šířce vozovky pro auta v jednosměrce 
tj. 2,75m dle ČSN 73 6110 8.4.4 se použijí minimálně dva prahy o patřičné šířce. 
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Obsahuje prvky: 2x(904 – 912(1ks) + 804 - 812 (počet dle požadované šířky) + 904 - 912(1ks)) 
- stejné výšky, různé barevné kombinace – výkres č. 1004 

 
5/ Patník nízký CYKLO 

 
Použití: Prvek trvalého nebo dočasného vodorovného dopravního značení (kód: 504 – 512) 
složící k oddělení či vymezení cyklostezek na pozemních komunikacích od vozovky popř. 
k tomuto účelu vytyčeným plochám jako práh na komunikacích a dopravních plochách 
(oddělení provozu, vytyčení dopravní cesty), opticky sloužící ke snížení rychlosti. Sestava u 
cyklostesek je dvoubarevná, kdy ve směru jízdy začíná bílou/žlutou barvou a končí červenou. 
Instaluje se do vodícího proužku (vytyčující bezpečný odstup 0,25m) oddělující vozovku od 
cyklostesky dle ČSN 73 6110. Dále v barvách žlutá/žlutá slouží jako stálé nebo dočasné 
vodorovné značení pro omezení, vytyčení dopravní cesty – vodící prahy.  
 
Obsahuje prvky:  2ks (504 – 512) – barevné kombinace bílá/červená, žlutá/červená popř. 
žlutá/žlutá – výkres č. 1005 
 
6/ Dopravní ostrůvek (polštář) 
 
Použití: Trvalé nebo dočasné vodorovné dopravní značení (kód: 604 - 612, 804 – 812, 904 – 
912) bez nutnosti primárního zásahu do komunikace či vozovky stavebními úpravamy. 
Sloužící k oddělení, vymezení či vytyčení ploch na pozemních komunikacích dle daného 
účelu. Používá se např. jako vodící práh, zpomalovací práh, zpomalovací polštář, vyznačení 
přechodu pro chodce, úpravu dopravy, nástupní a oddělovací prvky. Dle účelu je dělíme na  
zpomalovací práh dlouhý – změna výšky komunikace, zpomalovací polštář či dělící ostrůvek, 
nástupní ostrůvek. 
 
Obsahuje prvky – výkres č. 1006:  
Zpomalovací práh dlouhý -  změna výšky komunikace : vytyčené prvky 804 – 812 (počet dle 
požadované šířky a délky) + 604 – 612 (ks pro požadované rohy) + výplň zámková dlažba - 
stejné výšky, různé barevné kombinace  
Zpomalovací polštář či dělící ostrůvek : vytyčené prvky 804 – 812 (počet dle požadované 
šířky a délky) + 904 – 912 (ks dle požadovaných rohů) + výplň zámková dlažba - stejné výšky, 
různé barevné kombinace 
Ostrůvek nástupní: vytyčené prvky 804 – 812 (počet dle požadované šířky a délky) + 904 – 
912 (ks pro požadované rohy) + výplň zámková dlažba - stejné výšky, různé barevné 
kombinace, pozn.: Poslední dvojčíslí značí výšku v cm 
 
Konkrétní velikost navrhuje projektant dopravních staveb podle normy a TP 85!!!!! 
 
 
Schématický vyňatek z normy TP 85 pro použití „Dopravního ostrůvku“ při zpomalení 
dopravy: 
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Pozn.: Při stupnovitém dlouhém prahu/nájezdu se řadí prvky v několika řadách za sebou dle 
požadovaného převýšení viz. norma. 
 
7/ Mobilní retardér (ZP 10, ZP 20, ZP 30, OP) 
 
Použití: Dočasné dopravní zařízení (kód: 504 – 512, 604 – 612, 704 – 712, 804 – 812) sloužící 
k omezení pohybu vozidel –  snížení rychlosti, vytyčení jízdních pruhů, omezení nežádoucího 
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vjetí vozidel nebo k upozornění na místní úpravu a to náhlou změnou výškového profilu 
komunikace. Prvky se instaluji prostým položením jednotlivých pasů na komunikaci. Pasy je 
možné mezi sebou spojit zámky. Místo montáže se zamete a očistí. Pasy se vyrábí 
v požadované délce s pevným či ohebným spojem. V úsecích se zpomalením dopravy se 
pokládají vždy ve dvou řadách tak aby v sestavě vytvořily krátký zpomalovací práh. Barevné 
kombinace černá/žlutá/červená/bílá. 
 
Obsahuje prvky – výkres 1007:  
a/ S ohebným spojem: 704 – 712 (1ks) + 504 - 512(počet dle požadované šířky) + 604 – 612 
(1ks), - stejné výšky, různé barevné kombinace 
b/ S pevným spojem: 804 - 812 (počet dle požadované délky) spojené kurtou a šroubovým 
spojem, - stejné výšky, různé barevné kombinace 
 
8/ Parkovací doraz (Carstop) 
 
Použití: Ochranný prvek (Carstop, kód: 604 – 612, 704 – 712, 804 – 812) omezující okraje 
parkovacího stání. Chrání nejen automobil, ale také okolní objekty, jako jsou ploty, sloupy, 
budovy atd.. Doraz je pro vyšší viditelnost sestaven z barevných kombinací. Díky své výšce a 
šířce vykazuje vysokou stabilitu. Může být použit jak po směru, tak obzvláštně pro nákladní 
automobily v protisměru.  
 
Obsahuje  prvky: 604 – 612 (1ks) + 804 - 812(počet dle požadované šířky)+ 704 – 712 (1ks),  
- stejné výšky, různé barevné kombinace – výkres č. 1008 
 
 
Certifikace výrobků: 
 
Certifikace výrobků a jejich stavebnětechnické osvědčení je zadáváno u externí společnosti 
TZÚS Praha, s.p.. 
 
Schválení pro užívání na pozemní komunikaci: 
 
Je vydáváno na základě podkladů a posouzení MDČR pod č.j./SP. ZN.MD-11005/2021-930/4 
až 8 MD/11005/2021/930 
 
 
Prohlášení o shodě: 
  
Je vydáváno na základě podkladů a posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
pověřeným pracovníkem společnosti.  
 
 
Výkresová dokumentace: 
 
Výkres výrobků č. 1001 až 1008 
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Výkres č. 1001, název : Zpomalovací klínový práh  
 

 
 



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

Výkres č. 1002, název : Obrubník 
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Výkres č. 1003, název : Čočka  
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                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

 
Výkres č. 1004, název : Zpomalovací univerzální retardér  
 

 
 
 
 



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

Výkres č. 1005, název : Patník nízký CYKLO 
 

 



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

Výkres č. 1006, název : Dopravní ostrůvek  
 

 



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

 
Výkres č. 1007, název : Mobilní retardér  
 

 



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

Výkres č. 1008, název : Parkovací doraz 
 

 
 



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

Příklady použití: Foto  
 

 
 

 

    

  
  



Vývoj, instalace a produkce výrobků z recyklovaného plastu 

        
WYNELLA s.r.o.  |  Fantova 1785/26   |   155 00  Praha 5   |  info@wynella.eu   |  www.wynella.eu 

                                                                             číslo účtu v CZK | 2400171617/2010 | IBAN: CZ95 2010 0000 0024 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
                                                                            číslo účtu v EUR | 5900171617/2010 | IBAN: CZ83 2010 0000 0059 0017 1617 | SWIFT: FIOBCZPP 
 

  
 

  
 

   
 
 
Závěrečná ustanovení 
 
Platnost TL je dána dnem vydání. 
Za odborný výklad a řízení dokumentu odpovídá vydavatel.  
 
 
Vypracováno:   25.5.2021 
 
      
 
Vypracoval:  Pavel Freudl            
                    …………………………………………………… 
                                 podpis 
 
Počet listů: 18 


