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ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegove,
jak jsem uvedl v úvodním slově k TP 65 ’’Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích ’’pokračuje 

vydávání technických podmínek pro dopravní značení.

Předkládané ’’Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích ’’připravilo Ministerstvo do
pravy a spojů ve spolupráci s Ministerstvem vnitra jako technické podmínky č. 66. Návazně budou připraveny a vy
dány ’’Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích ”, ’’Zásady pro vodorovné dopravní zna
čení na pozemních komunikacích” a ’’Zásady pro vyznačování dopravních situací”.

Předkládané ’’Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích ” upravují časově omezeně 
užívání dopravních značek a dopravních zařízení.

Zásady stanovují základní technické parametry dopravních zařízení a vybavení pozemní komunikace, výstražné
ho označování pracovních vozidel, pracovních strojů a požadavky na výstražné oblečení, které musí být při užívání na 
pozemních komunikacích splněny.

Přeji Vám, aby vydané i následující "Zásady” usnadnily Vaši každodenní práci a pro zachování jednotnosti do
pravního značení v zájmu bezpečnosti silničního provozu doporučuji jejich užívání.

Ing. Pavel Sejm
ředitel

odboru pozemních komunikací 
Ministerstvo dopravy a spojů ČR



Zásady pro prechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
stanovují podrobnosti o užití a umísťování přechodných dopravních zna
ček a dopravních zařízení. Dále stanovují základní technické parametry 
a požadavky na dopravní zařízení, výstražné označení pracovních vozi
del a strojů a na výstražné oblečení.

Tyto zásady vycházejí z vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech pro
vozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), a z pří
slušných technických norem a technických předpisů.
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ZÁKLADNÍ POJMY A ZÁSADY

1. ZÁKLADNÍ POJMY A ZÁSADY

1.1. Všeobecně

Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních ko

munikacích upravují časové omezené užívání dopravních 

značek a dopravních zařízení (dále jen přechodné dopravní 

značení).

Zásady stanovují základní technické parametry dopravních 

zařízení a vybavení pozemní komunikace (dále jen silnice), 

výstražného označování pracovních vozidel a pracovních 

strojů a požadavky na výstražné oblečení, které musí být při 

užívání na silnicích splněny.

1.2. Názvosloví

Částečná uzavírka je stav, kdy je uzavřena část silnice na jed

nom jízdním pásu nebo jeho části, popř. vyloučení vybra
ných druhů vozidel z určitého úseku silnice, pro něž je sou

časně nařízena objížďka [viz § 7 zákona č. 135/1961 Sb., 

o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění po

zdějších předpisů a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se 

provádí zákon o pozemních komunikacích].

Dopravní kužel je zařízení odpovídající vzhledem 

„Dopravnímu kuželi" (Zl) podle vyhlášky č. 99/1989 Sb., 
o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravid

la silničního provozu), případně doplněné výstražným 

světlem.

Dopravní zařízení je zařízení sloužící zejména k řízení 
a/nebo usměrňování provozu.

Dotyková lišta pro nevidomé je pod zábranou nebo zábrad-1 

lim dodatečně a v malé výšce nad zemí umístěná lišta, která 

umožňuje zrakově postiženým (nevidomým) zjistit pokle

pem hůlky překážku (např. ohraničení výkopů, šachet, ka

nalizačních vstupů).

Omezení provozu je stav, kdy je provedena nutná změna 

organizace provozu, zejména zmenšení šířky jízdního pru
hu nebo pruhů a má krátkodobý charakter.

Patka je zařízení, které slouží k upevnění podpěrných 
sloupků, vodicích a zvýrazňujících desek apod.

Plot je dopravní zařízení, které je uspořádáno podobným 

způsobem jako zábradlí a slouží k zabezpečení šachet, kana

lizačních vstupů nebo výkopů. Může také sloužit k ohraze

ní celého pracovního místa.

Podélná uzávěra je ohraničení pracovního místa podélně 

k ose silnice.

Podkladní deska je zařízení, které slouží k upevnění pod

pěrných sloupků, sloupků značek, směrovacích desek a ji

ných zařízení.

Podpěrný sloupek je sloupek zakotvený v podkladní desce 

nebo patce a slouží k upevnění dopravních značek a doprav

ních zařízení.

Pojízdná uzavírková tabule je obdélníková sestava doprav

ních značek, dopravních zařízení a výstražných světel 

(viz kap. A.3.2.5.).

Pomocný jízdní pruh je jízdní pruh přechodně zřízený pro 

vedení silničního provozu v oblasti pracovního místa, který 

je zcela nebo zčásti veden odlišně od původního vedení jízd

ního pruhu.

Pracovní místo je oblast na silnici charakteristická tím, že 

dopravní plocha silnice je přechodně užívána pro účely pra

cí na silnici samé, vedle silnice nebo nad ní, pro práce na ve
deních v silnici nebo nad silnicí nebo pro měřičské práce.

Pracovní stroj je zvláštní vozidlo skupiny samojízdných 

pracovních strojů nebo přípojných strojů, které se užívá vý
hradně v souvislosti s činnostmi na pracovním místě.

Pracovní vozidlo je vozidlo skupiny M, N nebo I, které se 
přechodně užívá v rámci pracovního místa pro práce samot

né nebo k jejich zabezpečení. Je povinně vybaveno zvláštním 

výstražným světlem oranžové barvy nebo má vý

jimku z vyhlášky č. 99/1989 Sb. nebo vyhlášky 
č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a tech

nických podmínkách provozu silničních vozidel na pozem

ních komunikacích.

Přechodné vodorovné značení je vodorovné dopravní zna

čení oranžové barvy zřízené pro účely přechodného vedení 

provozu v oblasti pracovního místa.

Přenosná dopravní značka je svislá dopravní značka umístě

ná na červeno-bíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na 
vozidle (§ 44 vyhlášky č. 99/1989 Sb.).

Příčná uzávěra je ohraničení pracovního místa příčně k ose 
silnice.

Směrovací deska je zařízení, odpovídající vzhledem „Smě

rovací desce" (Z 4) podle vyhlášky č. 99/1989 Sb. a těmto zá

sadám, případně doplněné výstražným světlem (viz 

kap. A.3.2.4.).

Souprava světel je zařízení tvořené nejméně třemi funkčně 

vázanými výstražnými světly.

Stojan je volně stojící podpěrné zařízení, které slouží 

k upevnění dopravních značek a/nebo dopravních zařízení.
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Světelná šipka je výstražné zařízení tvořené ze souboru svě

tel umožňující vytváření signálních obrazů ve tvaru šipky 

nebo kříže.

Světelná vodicí tabule je vodicí tabule doplněná výstražný

mi světly.

Světelná zábrana je zábrana doplněná výstražnými světly.

Uzavírka je stav, kdy je na určitém úseku silnice vyloučen 

provoz pro všechny druhy vozidel.

Uzavírka jízdního pruhu je stav, kdy je v určitém úseku sil

nice vyloučen provoz z jednoho jízdního pruhu.

Vodicí deska je vodicí zařízení (viz kap. A.3.5.4.), které mů

že být postaveno buď jednotlivě na patkách nebo umístěno 

ve větším množství na vodicích prazích nebo vodicích ob

rubnících.

Vodicí obrubník je vodicí dopravní zařízení o výšce mezi 

120 a 250 mm umístěné na vozovce .

Vodicí práh je vodicí dopravní zařízení o výšce mezi 80 

a 120 mm umístěné na vozovce.

Vodicí stěna je vodicí dopravní zařízení (viz kap. A.3.5.6.) 

o výšce nejméně 500 mm umístěné na vozovce.

Vodicí tabule je zařízení odpovídající vzhledem „Vodicí ta

buli" (Z 3) podle vyhlášky č. 99/1989 Sb.

Výstražná páska je výstražné zařízení ve tvaru červeno-bílé 

pásky, použitelné samostatně nebo jako doplněk při označo

vání pracovních míst na chodnících a stezkách pro cyklisty.

Výstražné světlo je světelné signalizační zařízení ke zvýraz

nění nebezpečného místa na silnici (pracovní místo, překáž
ka silničního provozu atd.) podle ČSN 36 5601 Světelná sig

nalizační zařízení. Technické a funkční požadavky.

Zábradlí je dopravní zařízení, které je uspořádáno obdob

ným způsobem jako zábrana a je určeno pro užití tam, kde 

lze očekávat pohyb chodců nebo cyklistů, tedy zejména na 

chodnících, pěších zónách a stezkách pro cyklisty.

Zábrana je zařízení odpovídající vzhledem „Zábraně pro 

označení uzavírky" (Z 2a, resp. Z 2b) podle vyhlášky 

č. 99/1989 Sb.

Zarážený sloupek je ocelová tyč, zaražená do nezpevněné- 
ho povrchu silnice nebo zeminy. Je určen k držem výstražné 

pásky mimo průjezdný profil vozovky nebo chodníku.

Zařízení předběžné výstrahy je dopravní zařízení, které 

svým uspořádáním a umístěním včas a zřetelně upozorňuje 

zejména na pojízdnou uzavírkovou tabuli před pracovním 

místem s kratší dobou trvání.

Značkovací barva je barva pro zřizování přechodného vo
dorovného dopravního značení.

Značkovací fólie je reflexní fólie oranžové barvy pro zřizo

vání přechodného vodorovného dopravního značení.

Značkovací knoflík je tělísko zpravidla kulatého nebo obdél

níkového tvaru oranžové barvy a maximální výšky 25 mm, 

užívané pro zřizování přechodného vodorovného značení, 

resp. vymezování pomocných jízdních pruhů a to samostat
ně nebo v kombinaci se značkovací fólií nebo barvou.

Zvýrazňující deska je vodicí zařízení (viz kap. A.3.5.2.) tvo

řené svislou plochou, umístěnou na vodorovné patce. Pat

kou může být značkovací knoflík.

1.3. Pracovní místa

Pracovní místo je oblast na silnici charakteristická tím, že do

pravní plochy silnice jsou přechodně užívány k jiným úče

lům než dopravním z důvodu stavebních nebo jiných prací.

Pro účely těchto zásad se pracovní místa na silnici rozlišují na:

a) pracovní místa s delší dobou trvání,

b) pracovní místa s kratší dobou trvání,

c) pracovní místa pohyblivá.

Pracovní místa s delší dobou trvání ve smyslu těchto zásad 
jsou zpravidla všechna pracovní místa, která průběžně exis

tují nejméně jeden kalendářní den a jsou vázána na jedno 

stanoviště.

Pracovní místa s kratší dobou trvám ve smyslu těchto zásad 
jsou pracovní místa, která existují jen omezený počet hodin, 

zpravidla jen za denního světla jednoho kalendářního dne, 

i když práce pokračují ve dnech následujících. Jsou stacionárně 

zřízena jen na krátkou dobu (např. pro údržbové práce, opravy 
svodidel, umísťování dopravních značek, práce na kanalizač

ních zařízeních, měřičské práce apod.), pokud je nem nutno na 

základě dopravní situace považovat za pracovní místa s delší 

dobou trvání.

Pracovní místa pohyblivá ve smyslu těchto zásad jsou 

všechna pracovní místa, která se zpravidla kontinuálně po

hybují ve směru jízdy dopravního proudu (např. pro čisticí 

práce, zřizování dopravního značení, sekání trávy).

Práce zimní údržby, kontrolní činnosti správy a údržby 

silnic apod. se nepovažují za pracovní místa ve smyslu 

těchto zásad.

1.4. Přechodné dopravní značení v rámci 
pracovního místa

Přechodné dopravní značení v rámci pracovního místa 

slouží jak k ochraně účastníků silničního provozu, tak i pra
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covníků, pracovních strojů a vozidel na pracovním 

místě.

Pro účely provádění přechodného dopravního značení 

v rámci pracovního místa se silnice rozlišují na:

a) silnice v obci,

b) silnice mimo obec,

c) dálnice a silnice pro motorová vozidla.

Při provádění přechodného dopravního značení v rámci 

pracovního místa je nutno dbát následujících pravidel:

1) Označování pracovních míst se provádí podle vzorových 

schémat. Pokud konkrétní situace vyvolává nutnost se od 

těchto schémat odchýlit, je to možné při zachování funk

čnosti řešení daného příslušným schématem.

2) Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro 

účastníky silničního provozu snadno a jednoznačně roze

znatelné a pochopitelné.

3) Smějí být zaváděna jen taková opatření, která jsou pro 

bezpečné označení pracovních míst nutná.

4) Dopravní značky a dopravní zařízení související s pracov

ním místem smějí být instalovány bezprostředně před za

čátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich insta
laci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně 

zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, 
aby symbol dopravní značky nebyl viditelný ze žádného 

jízdního směru.

5) Přechodné dopravní značení v rámci pracovního místa, 

které je potřebné jen v pracovní době, musí být v mimo

pracovní době zrušeno (např. omezení rychlosti jen 

v Po - Pá, v době 8 -15 h apod.).

6) Přechodné dopravní značení musí být odpovídajícím 
způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací 

a po jejich ukončení neprodleně zrušeno.

7) Pokud je to možné, měly by být práce prováděny v době 

nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.

8) Zavádění přechodného dopravního značení v rámci pra

covního místa musí probíhat ve směru pohybu dopravní

ho proudu, jejich rušení pak proti směru jeho pohybu. 

Pracovní vozidla se mohou pohybovat při rušení doprav

ního znáčem proti směru pohybu dopravního proudu jen 

při zachování podmínek uvedených v částech B, C, 

D v kap. 4.

9) S pracemi na pracovním místě smí být započato teprve 

tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní značky a do

pravní zařízení.

Dopravní značky a dopravní zařízení užívané na pracovním 

místě musí být ve funkčním stavu, udržovány v čistotě, 

správně umístěny a dobře připevněny.

Může-li znamenat pracovní místo zvláštní nebezpečí pro 

účastníky silničního provozu (pád z výšky apod.), potom 

musí být užita ochranná zařízení (kap. A.3.6.).

V ochranném pásmu dráhy lze zřizovat a provozovat stav

by a zřizovat světelné zdroje a barevné plochy zaměnitelné 
s návěstními znaky jen se souhlasem drážního správního 

úřadu a za podmínek jím stanovených.

V oblasti pracovního místa nesmějí být umísťovány žádné 

reklamy.

1.5. Návrh přechodného dopravního značení

Pro umísťování dopravních značek a dopravních zařízení 

v rámci pracovního místa se vypracovává návrh přechodné

ho dopravního značení, který se skládá z textové a grafické 

části.

Textová část návrhu přechodného dopravního značení obsa

huje tyto údaje:

a) podrobný popis dotčeného silničního úseku a rozsahu 

pracovního místa,

b) stávající dopravní značení a dopravní zařízení a jejich 

změny,

c) dopravní značení a dopravní zařízení použitá pro označe

ní pracovního místa,

d) případnou předpokládanou objížďku s udáním její délky 

a trasy,

e) zvláštní opatření (např. změny v osazení dopravních zna

ček po ukončení prací, o svátcích nebo v noci),

f) u automaticky pracujících nebo programovatelných svě

telných signalizačních zařízení uspořádání fází a osobu 

odpovědnou v případě výpadku nebo poruchy zařízení.

Grafická část návrhu přechodného dopravního značení ob

sahuje schéma dopravního znáčem dle typových schémat 

uvedených v těchto zásadách, přizpůsobených konkrétní si

tuaci.

Návrh přechodného dopravního značení zpravidla vypraco

vává správce silnice nebo specializované projekční pracoviš

tě apod.

V případě pracovních míst pohyblivých, popř. pracovních 

míst s kratší dobou trvání, se připouští zpracování návrhu 

přechodného dopravního značení i zhotoviteli stavebních 

prací a může být pouze v textové nebo grafické formě.

V návrhu se zohledňuje situace a okolnosti silničního provo

zu a stávající umístění dopravních značek a zařízení.
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Za jeho kvalitní a bezchybné provedení v rámci pracovního 

místa odpovídá ten, kdo požádal o příslušné povolení, není- 

li v povolení stanoveno jinak.

Kompetence pro vydávání povolení v souvislosti se staveb- 

ními pracemi v prostoru silnice (zvláštní užívání) upravuje 

§ 8 zákona č. 135/1961 Sb. a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Sb., 

uzavírky a objížďky upravuje § 7 zákona č. 135/1961 Sb. 

a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Sb.

1.6. Působnost

Přechodné dopravní značení se povoluje dle § 48 vyhlášky 

č. 99/1989 Sb.



DOPRAVNÍ ZNAČKY

2. DOPRAVNÍ ZNAČKY

2.1. Všeobecne

Pro přechodné dopravní značení se užívají zejména dále 

uvedené dopravní značky a dopravní zařízení. Při jejich 
umísťování se postupuje podle IP é5 (Zásady pro dopravní 

značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stano

venými těmito zásadami.

V rámci pracovního místa se smí užívat dopravních značek 
a dopravních zařízení jen v takovém rozsahu a takovým 

způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost silničního 

provozu.

Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v ob

lasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné 

a jednoznačné informace. Provádí se podle těchto zásad se 

zřetelem na intenzitu silničního provozu, stavební a dop- 

ravně-technický stav silnice.

Stejné dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či ob
dobným způsobem.

Veškeré dopravní značky, užívané v rámci pracovního mís

ta ve smyslu těchto zásad musí odpovídat vyhlášce 
č. 99/1989 Sb., ČSN 018020 Dopravní značky na pozemních 

komunikacích a těmto zásadám.

2.2. Svislé dopravní značky

2.2.1. Dopravní značky v rámci pracovního místa

V rámci pracovního místa se užívá zejména dopravních zna
ček, které jsou uvedeny v kap. A.2.2.5. až A.2.2.9.

Dopravní značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny 

výstražným přerušovaným světlem žluté nebo oranžové 
barvy (viz A.3.3.2.).

Dopravní značky mohou být ve zvláštních případech osvět

lovány.

2.2.2. Provedení dopravních značek

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst 

musí být provedeny výhradně jako retroreflexm.

Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dálnicích, 

rychlostních silnicích a místních komunikacích funkční tří

dy A musí splňovat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití 

na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy 1 
podle ČSN 01 8020.

2.2.3. Rozměry dopravních značek

Rozměry dopravních značek stanoví ČSN 01 8020. V rámci 

pracovního místa není dovoleno užívat značek zmenšené 

velikosti.

Značky zvětšené velikosti se užívají v rámci pracovního mís

ta na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla a na ucele

ných tazích dalších dopravně významných (zejména směro
vě rozdělených) silnic.

Značky základní velikosti se užívají v rámci pracovního mís

ta na ostatních silnicích.

V rámci jednoho pracovního místa na silnici se smí užívat 

pouze dopravních značek jedné velikosti.

2.2.4. Umísťování dopravních značek

2.2.4.1. Umístění ve vztahu k silničnímu provozu

Na dlouhých pracovních místech se doporučuje dopravní 

značky v přiměřených intervalech opakovat 

(300 -1000 m podle typu silnice).

2.2.4.2. Boční umístění

Dopravní značky se v rámci pracovních míst umísťují co nej

blíže pravému, resp. levému okraji silnice ve směru jízdy vo

zidla (viz IP 65 kap. 5).

Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od jízdního 

pruhu resp. vozovky má činit 0,25 m.

Nemohou-li být tyto podmínky z důvodu potřebné stability 

dopravních značek nebo prostorových poměrů dodrženy 

a je-li nezbytné jejich umístění na vozovce, je třeba tyto do

pravní značky zabezpečit stejně jako pracovní místo, resp. 

zřídit pomocné jízdní pruhy (vodorovným dopravním zna

čením).

2.2.4.3. Výškové umístění

V oblasti pracovních míst se dopravní značky umísťují 

spodní hranou ve výšce nad vozovkou takto:

- minimálně 1,00 m na dálnicích, silnicích pro motorová vozid
la a na vícepruhových, zejména směrově rozdělených silni

cích,

- minimálně 0,60 m na ostatních silnicích v obci i mimo 

obec.
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2.2A.4. Směrové umístění

Dopravní značky se umísťují tak, aby světelný paprsek 

světlometu vozidla vyvolal největší retroreflexní účinek na 
vzdálenost přibližně 100 m podle ČSN 01 8020.

2.2.4.5. Počet

Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti (do- 

pravně-psychologické hledisko) se doporučuje dopravní 

značky v rámci pracovního místa umísťovat samostatně.

2.2.5. Výstražné dopravní značky

č. A 6a "Zúžená vozovka (z obou stran)",

č. A 6b "Zúžená vozovka (z jedné strany)",

č. A 7 "Nerovnost vozovky",

č. A 8 "Nebezpečí smyku",

č. A 9 "Provoz v obou směrech",

č. A10 "Světelné signály".

Tato dopravní značka se užije před každým místem, 

kde je provoz řízen světelnými signály.

č. A15 "Práce na silnici".

2.2.6. Zákazové dopravní značky

č. B1 "Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)",

č. B 2 "Zákaz vjezdu všech vozidel",

č. B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 

přesahuje vyznačenou mez",

č. B14 "Zákaz vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmotnost 

připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez",

č. B15 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vy

značenou mez",

č. B16 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vy

značenou mez",

č. B17 "Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž 

délka přesahuje vyznačenou mez",

č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost",

č. B 21a "Zákaz předjíždění",

č. B 22a "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily",

č. B 26 "Přednost protijedoucích vozidel".

č. B 28 "Zákaz zastavení", 

č. B 29 "Zákaz stání",

č. B 20b "Konec nejvyšší dovolené rychlosti", 

č. B 21b "Konec zákazu předjíždění", 

č. B 32 "Konec více zákazů".

2.2.7. Příkazové dopravní značky

č. C la "Dej přednost v jízdě!",

č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!",

č. C 4a až C 4f "Přikázaný směr jízdy",

č. C 5a až C 5c "Přikázaný směr objíždění".

Je nutné důsledně dbát, aby bylo vyloučeno možné 

pootočení informativních dopravních značek č. C 4a 
až C 5c. Proto nesmějí být tyto značky v žádném pří

padě upevňovány pouze v jednom bodě (upro

střed).

č. C 7 "Stezka pro chodce", 

č. C 8 "Stezka pro cyklisty", 

č. C 9 "Stezka pro chodce a cyklisty".

2.2.8. Informativní dopravní značky

č.Dia "Hlavnísilnice",

č. D 1b "Konec hlavní silnice",

č. D 4a a D 4b "Jednosměrný provoz",

č. D 7 "Přednost před protijedoucími vozidly",

č. D16 "Jízdní pruhy".

Dopravní značka č. D 16a informuje v oblasti pra

covních míst o skutečném počtu jízdních pruhů a je
jich uspořádání. Příklady užití viz schémata.

č. D 16c "Snížení počtu jízdních pruhů",

č. D18 "Omezení v jízdním pruhu".

Minimální průměr dopravní značky vyjadřující 

omezení v jízdním pruhu ve značce č. D18 základ

ní velikosti je 250 mm a minimální výška písma v ní 
užitého je 100 mm. V případě zvětšené velikosti 

značky č. D 18 je minimální průměr 350 mm a mi

nimální výška písma 130 mm.
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Příklady značky č. D18:

č. D 44a "Návěst před objížďkou", 

č. D 44b "Návěst před objížďkou", 

č. D 44c "Směrová tabule pro vyznačení objížďky", 

č. D 45 "Změna místní úpravy".

Příklady značky č. D 45:

POZOR

ZMĚNA PŘEDNOSTI 
V JÍZDĚ

V__—

/
200 m

\
200 m

w
200 m

Vři
200 m

ti

600 m

4
200 m

ti
600 m

1 1
200 m

200 m 600 m

č. D 46 "Návěst změny směru jízdy".

Příklady značky č. D 46:

200 m 200 m
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2.2.9. Dodatkové tabulky

č. E 3a "Vzdálenost", 

č. E 3b "Vzdálenost", 

č. E 4 "Délka úseku", 

č. E 6a "Za mokra", 

č. E 7 "Smerová šipka", 

č. E 9 "Druh vozidla".

Příklady dodatkové tabulky č. E 9:

2.2.10. Přechodné rušení platnosti trvalých 
svislých dopravních značek

Trvalé dopravní značky, které ztrácejí smysl, se zakryjí. 

Orientační dopravní značení lze přechodně zrušit jejich pře- 

křížkováním oranžovo-čemou fólií o minimální šířce pásu 

50 mm, pokud toto bude dostatečně účinné. Přechodné zru

šení jednotlivých cílů na směrových značkách se provádí je
jich vodorovným přelepením shodnou oranžovo-černou 

fólií, překrytím apod.

2.3. Vodorovné dopravní značky

2.3.1. Všeobecně

Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny barvou nebo ji

ným srozumitelným způsobem (knoflíky, nalepené pásy 

apod.). Pro účely vedení provozu v oblasti pracovních míst se 

zřizuje přechodné vodorovné dopravní značení. Toto značení 

je oranžové a musí být retroreflexní. Platnost trvalého vodo
rovného dopravního značení, které je v rozporu se značením 

přechodným, se zruší jeho odstraněním nebo překrytím, po
kud by jeho ponechání mohlo být matoucí a nebezpečné. 

Přechodné vodorovné dopravní značení si musí zachovat do

statečné vodicí účinky po celou dobu trvání pracovního místa 
dle ČSN 01 8020. Po zrušení pracovního místa musí být pře

chodné vodorovné značení neprodleně odstraněno.

2.3.2. Vodorovné dopravní značky v rámci 
pracovního místa

V rámci pracovního místa se užívá zejména vodorovných 
dopravních značek:

č. V la "Podélná čára souvislá",

č. V 1b "Dvojitá podélná čára souvislá",

č. V 2a "Podélná čára přerušovaná",

č. V 4 "Vodicí čára",

č. V 5 "Příčná čára souvislá",

č. V 6a "Příčná čára souvislá" se symbolem "Dej přednost 

v jízdě",

č. V 6b "Příčná čára souvislá s nápisem STOP", 

č. V 9a "Směrové šipky".

Provedení přechodných vodorovných dopravních značek 
musí odpovídat ČSN 01 8020. Jsou-li značky vytvořeny ze 

značkovacích knoflíků, uspořádají se dle kap. A.2.3.4.

2.3.3. Značkovací materiály

Pro provádění přechodného vodorovného značení v rámci 

pracovního místa se užívají zejména tyto materiály: samolepí

cí značkovací fólie, značkovací knoflíky a značkovací barva.

Značkovací materiály pro přechodné vodorovné značení 

mají mít tyto vlastnosti:

- nápadnost (viditelnost ve dne i v noci, kvalitní vodicí 

účinek),

- životnost (resp. adheze) smí být omezena dobou trvání po

mocného vedení provozu, resp. pracovního místa,

- odstranitelnost.

Výběr konkrétních značkovacích materiálů a kombinací pro 
přechodné vodorovné dopravní značení je třeba jednotlivě 

zvažovat pro každý případ užití. Jako základní kritéria je 

třeba brát v úvahu:

- druh vodorovné dopravní značky,

- požadovanou dobu životnosti,

- materiál a stav povrchu vozovky,

- dopravní zatížení.

2.3.3.I. Značkovací knoflíky

Značkovací knoflík je tělísko zpravidla kulatého nebo ob

délníkového tvaru, užívané pro zřizování přechodného vo

dorovného znáčem samostatně nebo v kombinaci se značko

vací fólií, příp. barvou. Kulaté značkovací knoflíky mají 

průměr cca 120 mm. Hrany knoflíku musí být v půdorysu a 

nárysu zaoblené. Výška knoflíku nesmí včetně lepidla pře

kračovat 25 mm. Knoflíky musí být opatřeny reflexními prv
ky oranžové barvy, např. čočkami o ploše minimálně 
200 mm2 nebo fóliemi minimálně třídy 2 (ČSN 01 8020) 

o ploše alespoň 400 mm2.
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Obdélníkové značkovací knoflíky mají čelní stranu dlouhou 

min 100 mm a úhlopříčku min. 105 mm.

Svételné-technické vlastnosti a rozmery značkovacích knof

líků musí odpovídat návrhu evropské normy prEN 1463-1 
Vodorovná silniční signalizace - retroreflexní značkovací 
knoflíky. Část 1 - Základní požadavky na provedení.

Značkovací knoflíky se na povrch vozovky (resp. na znač

kovací fólii) připevňují pomocí vhodného lepidla. Lepidlo 

musí zajišťovat kvalitní adhezi značkovacích knoflíků, aby 

nedocházelo k jejich předčasnému samovolnému odpadává- 

ní a po ukončení přechodného vedení provozu umožňovalo 

snadnou odstranitelnost knoflíků, nenarušovalo povrch vo

zovky a nezanechávalo na ní rušivé stopy.

2.33.2. Značkovací fólie

Značkovací fólie jsou reflexní fólie oranžové barvy pro zři

zování přechodného vodorovného dopravního značení. 

Zpravidla se jedná o předformované pásy, které se na vo

zovku většinou lepí a jsou snadno odstranitelné. Nesmějí 
narušovat nebo jinak poškozovat povrch vozovky a po od

stranění na ní zanechávat viditelné stopy.

Po technické a funkční stránce musí značkovací fólie splňo
vat požadavky podle ČSN 01 8020.

23.3.3. Značkovací barva

Značkovací barva pro zřizování přechodného vodorovného 

dopravního značení musí být uvedena v Katalogu hmot pro 
vodorovné dopravní značení schváleném Ministerstvem do

pravy a spojů pro příslušné období. Vzhledem k tomu, že 

značkovací barva je z povrchu vozovky obtížněji odstranitel

ná, je třeba v případě možnosti volby preferovat užívání znač

kovacích fólií nebo značkovacích knoflíků. Značkovací barva 

se může s výhodou uplatnit, pokud se bezprostředně po u- 

končení pracovního místa počítá s obnovou povrchu vozovky.

2.3.4. Užití typů přechodných vodorovných do
pravních značek a výběr značkovacích ma
teriálů

č. V la "Podélná čára souvislá".

Jako značkovacích materiálů se doporučuje užívání značko

vacích fólií, značkovacích knoflíků samostatně nebo nalepe

ných na značkovací fólii.

Při užití značkovacích knoflíků se volí následující podélné 

odstupy:

V oblastech převádění provozu: v obci 0,30 - 0,50 m

mimo obec 0,50 -1,00 m 

na dálnici 0,50-1,00 m

Mimo oblasti převádění provozu: 0,75 -1,00 m

Při volbě konkrétního podélného odstupu knoflíků je třeba 

brát v úvahu jízdní rychlost v daném úseku. Při nižší jízdní 

rychlosti se doporučuje v rámci daného rozpětí volit menší 

odstupy a naopak.

Via

č. V 1b "Dvojitá podélná čára souvislá".

Při užití značkovacích knoflíků se knoflíky umísťují střídavě 
(tj. v polovině podélného odstupu mezi značkovacími knof

líky druhé čáry).

Vlb

č. V 2a "Podélná čára přerušovaná".

Jako značkovacích materiálů se doporučuje užívání značko

vací fólie nebo značkovacích knoflíků. Při užití značkova

cích knoflíků se vytvářejí jejich skupiny, symbolizující jed

notlivé čáry. Podélný odstup knoflíků činí 1 m, např. při ka

děná čáry 6 -12 - 6 (na dálnici) se jednotlivé čáry délky 6 m 

skládají ze skupiny sedmi značkovacích knoflíků a vzdále

nost skupin činí 12 m. Při kaděná čáry 3 - 6 - 3 se jednotli

vé čáry délky 3 m skládají ze skupiny čtyř značkovacích 

knoflíků a vzdálenost skupin činí 6 m.

V 2a

2.3.5. Schvalovací podmínky

Všechny materiály, např. značkovací fólie, značkovací knof

líky, značkovací barvy, které mají být ve smyslu těchto zá

sad užity pro přechodné voďbrovné značení, musí být 

schváleny Ministerstvem dopravy a spojů k užívání na po

zemních komunikacích.
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3. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

3.1. Všeobecně

Dopravní zařízení jsou zejména zařízení pro usměrňování 
a regulaci provozu. Ve smyslu těchto zásad slouží jako va

rování před pracovními místy, k jejich oddělování od pro

vozu, k vedení a regulaci provozu v oblasti pracovních míst 

a k ochraně pracovníků.

Pro účely těchto zásad rozdělujeme dopravní zařízení na:

- uzáverová,

- výstražná,

- světelná signalizační,

- vodicí,

- ochranná,

- nosná.

3.2. Uzáverová zařízení

3.2.1. Všeobecně

Uzávěrová zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží pře
devším pro zřizování příčných a podélných uzávěr v rámci 

pracovního místa.

Mezi uzávěrová zařízení patří:

- dopravní kužel,

- zábrana,

- směrovací deska,

- pojízdná uzavírková tabule.

3.2.2. Dopravní kužel

Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají význam po
délné čáry souvislé. Také vymezují prostor, do kterého je za

kázáno vjíždět.

Uplatňují se především v rámci pracovního místa s kratší 
dobou trvání a v rámci pracovního místa pohyblivého 

(např. měřičské práce, provádění vodorovného dopravního 

značení apod.).

Praktické užití dopravních kuželů viz např. schémata B/24, 

B/26, B/27, C/11, C/12, C/14, D/23, D/24.

Dopravní kužel je rozdělen pěti střídavě červenými a bílými 

pruhy tak, aby základna a vrchol byly červené. Kolorita mu

sí odpovídat ČSN 01 8020. Bílé pruhy dopravního kuželu 

musí být provedeny z retroreflexm fólie minimálně třídy 1. 

Doporučuje se užívat dopravní kužely v celoreflexním pro

vedení. V odůvodněných případech lze dopravní kužel do

plnit žlutým nebo oranžovým výstražným světlem typu 1,2 
nebo 4 (v závislosti na účelu použití) podle ČSN 36 5601 

(viz kap. A.3.3.2.). Základna musí být provedena tak, aby se 

kužel při převrácení nemohl kutálet po vozovce (zpravidla 

bývá čtvercového půdorysu). Hmotnost kuželu je třeba vo

lit s ohledem na zajištění dostatečné stability postavení na 

vozovce. Za dostatečnou stabilitu postavení se považuje 
odolnost proti zatížením větrem 0,42 kN/m2. Kužel musí být 

vyroben z netříštivého plastu nebo pryže.

Druhy kuželů, jejich určení pro jednotlivé druhy silnice 

a doporučené hmotnosti ukazuje následující tabulka.

Druh silnice výška doporučená
hmotnost

dálnice a silnice
pro motorová 
vozidla

0,75 m 5,00 kg

ostatní silnice
0,50 m 2,50 kg

0,30 m 0,50 kg

Kužely výšky 0,30 m, resp. 0,50 m na dálnicích a silnicích 

pro motorová vozidla, lze užívat pouze pro ochranu čerstvě 

naneseného vodorovného značení na vozovce.

3.2.3. Zábrana

Zábrana se užívá k vytváření příčných uzávěr na silnicích 

menšího dopravního významu v obci a také pro příčné uzá
věry na konci pracovního místa na jednosměrných silnicích 

v obci, výjimečně i mimo obec. Je-li v rámci pracovního mís

ta zaveden střídavý provoz světelným signalizačním zaříze
ním, lze zábranu užít pro příčné uzávěry na začátku i konci 
pracovního místa. Na chodnících a stezkách pro cyklisty lze
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zábranu uplatnit pro tvorbu příčných i podélných uzávěr 

(resp. k úplnému ohrazení pracovních míst). Na dálnicích 

a silnicích pro motorová vozidla je užívání zábran zásadně 

vyloučeno.

Zábrana může být doplněna výstražnými světly žluté nebo 

oranžové barvy (viz kap. A.3.3.4.). Jedná-h se o příčnou u- 
závěru celé šířky vozovky (mající za následek objížďku) do

plněnou výstražnými světly žluté nebo oranžové barvy, uži

jí se v režimu současného blikání všech světel (viz 

kap. A.3.3.3.). Na chodnících a stezkách pro cyklisty se příč

né uzávěry zábranami doplňují výstražnými světly typu 2 
podle ČSN 36 5601 a podélné uzávěry výstražnými světly 

typu 3 nebo 4 podle ČSN 36 5601 (viz kap. A.3.3.3.).

Zábrana je tvořena hladkou deskou z plastické hmoty, po

zinkovaného plechu, hliníku nebo dřeva. Na čelní straně 
jsou střídavě červené a bílé pruhy šířky 0,25 m z retroreflex- 

ní fólie třídy 1. Obě krajní pole jsou červená 

o šířce 0,075 - 0,25 m. Zadní strana zábrany je matná a bar

vy šedé, bílé nebo hliníkové. Kolorita musí odpovídat 
ČSN 01 8020.

I ■

Standardní délky zábrany: 1,00 m,

1.50 m,

2.00 m,

2.50 m,

3.00 m.

Šířka zábrany: 0,10 m,

0,20 m,

0,25 m.

Na silnicích se užívají zábrany šířky 0,20 m, popř. 0,25 m. Na 

chodnících a stezkách pro cyklisty je možné užívat zábran 

šířky 0,10 m. Praktické užití zábran viz např. schémata B/2, 
B/5, B/6, B/10, B/17, B/20, C/5. Dopravní značky ani jiná 

dopravní zařízení nesmějí být umísťovány tak, aby zakrýva
ly činnou plochu zábrany.

Zábrana musí být upevněna na podpěrných sloupcích 

(viz kap. A.3.7.3.) tak, aby její horní hrana byla ve výšce 

cca 1,00 m nad vozovkou. Podpěrné sloupky jsou vsazeny 

do podkladních desek (viz kap. A.3.7.2.). Za dostatečnou 

stabilitu postavení se považuje odolnost proti zatížení vět

rem 0,25 kN/m2.

3.2.4. Směrovací deska

Směrovací deska usměrňuje provoz ve směru sklonu šik

mých pruhů. Směrovací deska se užívá k vytváření příč
ných i podélných uzávěr v rámci pracovního místa na všech 

druzích silnic a pro převádění provozu do a z protisměrné

ho jízdního pásu vícepruhových silnic.

Směrovací deska slouží pouze k vedení provozu (podélná 

a příčná uzávěra). Pro zabezpečování stavebních jam (ša

chet) nebo na chodnících či stezkách pro cyklisty je jejich 

užívání nepřípustné.

Směrovací deska může být provedena jako jednostranná 

nebo jako oboustranná. Nejčastěji se užívá směrovacích de

sek jednostranných. Směrovací desky oboustranné se užijí 

jen tehdy, jestliže stejná část vozovky je určena i pro proti

směrný provoz, který není oddělen vodícími zařízeními ne
bo vodorovným dopravním značením. Sklon pruhů směro

vací desky musí směřovat do jízdního pruhu, pro který des

ka platí.

Rozlišujeme směrovací desku:

- levou (usměrňuje provoz vlevo),

- pravou (usměrňuje provoz vpravo),

-středovou (usměrňuje provoz z obou stran směrovací 

desky).

Směrovací desky:

levá pravá středová

Rozměry směrovací desky:

Šířka: 0,25 - 0,40 m 

Výška: 0,80-1,25 m

Šířka pruhu: 0,15 - 0,25 m 

Sklon pruhu: 45°

Činná plocha: min. 0,20 m2

Výška spodní hrany činné plochy nad vozovkou:

0,15-0,25 m.

Činná plocha směrovací desky musí být provedena z retro- 

reflexní fólie minimálně třídy 1. Kolorita musí odpovídat 
ČSN 01 8020.
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Zadní strana jednostranné smerovací desky je matná.

Smerovací deska je vyrobena obvykle z plastu, popř. hliníku 

a barva zadní stěny jednostranné smerovací desky se dopo

ručuje bílá, černá, šedá nebo hliníková.

Směrovací deska může být doplněna výstražnými světly 

žluté nebo oranžové barvy typu 1 (VS 1, VS 2) nebo typu 2 

(VS 4, VS 5) (v závislosti na určení desky pro příčnou nebo 
podélnou uzávěru) podle ČSN 36 5601 (viz kap. A.3.3.3.).

Směrovací deska se upevňuje do podkladní desky (viz kap. 

A.3.7.2.), případně do patky. Užívání improvizovaných 

podstavců (např. pneumatik vyplněných betonem nebo 

trubkových křížů) a jejich zatěžování, např. kamením apod., 

je nepřípustné.

Směrovací deska nesmí vykazovat při zatížení větrem 

0,42 kN/m2 v podélném a příčném směru horizontální 

vychýlení větší než 50 mm, měřeno ve výšce její horní 

hrany.

Směrovací deska musí být konstruována a upevněna v pod

kladní desce tak, aby při nárazu vozidla rychlostí 80 km.lv1 

nepoškodila vozidlo takovou měrou, aby nad ním řidič ztra

til kontrolu nebo aby byla ohrožena bezpečnost jeho posád
ky nebo jiného vozidla.

3.2.5. Pojízdná uzavírková tabule

Pojízdná uzavírková tabule slouží k vytváření příčné uzávě

ry před uzavírkou určitého jízdního pruhu a k usměrňování 

provozu ve směru dopravní značky č. C 5 a/nebo světelné 
šipky. Je-li užita k vytvoření příčné uzávěry na zpevněné 
krajnici na dálnici bez zásahu do jízdních pruhů, potom se 

místo symbolu světelné šipky jako forma výstrahy užívá 
symbol světelného kříže.

Pojízdná uzavírková tabule se užívá na silnicích v obci i mi

mo obec, hlavní úplatném má však na dálnicích a silnicích 

pro motorová vozidla. Pojízdná uzavírková tabule slouží 
především pro přechodné dopravní značení v rámci pracov

ního místa s kratší dobou trvání a pracovního místa pohyb
livého. Konkrétní užití viz např. schémata B/25, C/12, 

C/13, D/23-27.

Pojízdné uzavírkové tabule se upevňují bud na samostatné 

speciální přívěsy dopravované za nákladními i osobními 
vozidly nebo přímo na pracovní vozidla (resp. pracovní 

stroje).

Podle provedení a velikosti rozlišujeme dva základní typy 

pojízdných uzavírkových tabulí:

- typ I pro dálnice a silnice pro motorová vozidla,

- typ II pro silnice v obci i mimo obec.

Pojízdná uzavírková tabule typu I je vybavena světelnou 

šipkou typu A (viz kap. A.3.3.6.).

Pojízdná uzavírková tabule typu II je alternativně vybavena 
buď světelnou šipkou typu B (viz kap. A.3.3.6.) nebo do

pravní značkou A 15 (Práce na silnici). Na horní hraně po
jízdné uzavírkové tabule typu I i II jsou dvě žlutá nebo 

oranžová výstražná světla typu 1 (VS 3) (viz tabulka v kapi

tole A.3.3.3.).

Rozměry a charakteristiky pojízdné uzavírkové tabule typu I:

výška tabule: 

šířka tabule: 

šířka rámu:

šířka červených a bílých pruhů: 

sklon červených a bílých pruhů: 

průměr dopravní značky č. C 5: 

světelná šipka: 

výstražná světla:

3.50 - 3,60 m 

2,00-2,20 m 
cca 0,50 m 

cca 0,25 m 

45°

1.50 m 

typ A
typ 1 (VS 1, VS 3)

Rozměry a charakteristiky pojízdné uzavírkové tabule typu II:

výška tabule: 2,50 - 2,80 m

šířka tabule: 1,60 -1,80 m

šířka rámu: cca 0,40 m

šířka červených a bílých pruhů: cca 0,20 m

sklon červených a bílých pruhů: 45°

průměr dopravní značky č. C 5: 0,90 m

délka hrany dopravní značky č. A15: 0,70 m

světelná šipka: typ B

výstražná světla: typ 1 (VS 1)

Červené a bílé pruhy rámu pojízdné uzavírkové tabule jsou 

z retroreflexní fólie třídy 1, dopravní značky z retroreflexní 
fólie třídy 2 dle ČSN 01 8020.

Horní díl pojízdné uzavůkové tabule nebo tabule celá jsou 

pro účely přepravy sklopné.

Okruhy horních výstražných světel a světel světelné šipky, 

resp. světelného kříže, musí být zapínatelné samostatně. 

Je-li pojízdná uzavírková tabule umístěna na vozidle nebo 
vlečena na přívěsu za vozidlem (na pohyblivém pracovním 

místě), musí mít jeho řidič možnost snadné kontroly jejich 

momentální funkce. Je nutno zajistit, aby nebylo možné za
pnout opačnou orientaci světelné šipky, neodpovídající ori

entaci šipky na dopravní značce č. C 5. Při přechodu z jed

noho provozního režimu do druhého se musí nejprve pře
stavit šipka na dopravní značce č. C 5 a pak teprve aktivo

vat odpovídající světelná šipka nebo světelný kříž. Pokud 

by došlo k poruše nebo výpadku okruhu světelné šipky 
(světelného kříže), musí se automaticky aktivovat 

okruh výstražných světel (resp. jejich funkce musí zůstat 

zachována).

Šipka musí být v každé poloze spolehlivě zabezpečená pro

ti samovolnému pootočení. Přestavení šipky musí být mož

né i ručně. V klidu, při transportu a při provozu výstražných

19



DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

světel v režimu světelného kříže směřuje šipka dopravní 

značky č. C 5 dolů.

pojízdná uzavírková tabule typu I

pojízdná uzavírková tabule typu II

Pojízdná uzavírková tabule musí v provozním stavu odolá

vat zatížení větrem 0,25 kN/mz. Ve sklopeném stavu (za 
účelem transportu) musí pojízdná uzavírková tabule odolá

vat zatížení větrem až 0,8 kN/m2.

3.3. Výstražná zařízení

3.3.1. Všeobecně

Výstražná zařízení jsou dopravní zařízení, která doplňují ze

jména uzávěrová zařízení. Slouží ke včasnému a nápadné

mu varování před dopravními omezeními, nenadálými 

změnami dopravní situace či organizace vedení provozu 

v oblasti pracovního místa na silnici. Mezi výstražná zaříze

ní patří:

- výstražné světlo,

- zařízení předběžné výstrahy,

- světelná zábrana,

- světelná souprava,

- světelná šipka,

- světelná vodicí tabule,

- výstražná páska.

3.3.2. Výstražné světlo

Výstražná světla pro účely přechodné úpravy dopravního 

značení v rámci pracovního místa na silnicích jsou užívána 

ve stanovené kombinaci s různými dopravními zařízeními 
nebo dopravními značkami. Slouží také k vytváření speciál

ních světelných sestav, např. světelné šipky. Kolorita musí 

odpovídat CSN 36 5601.

Podle ČSN 36 5601 rozlišujeme čtyři základní typy výstraž

ných světel:

- typ 1: jednostranně směrované návěstidlo s malým roz

ptylem

- typ 2: oboustranně směrované návěstidlo s malým rozptylem

- typ 3: jednostranně směrované návěstidlo s velkým roz

ptylem

- typ 4: kruhové všesměrové návěstidlo

Pro přechodnou úpravu dopravního značení v rámci pra
covního místa na silnicích podle těchto zásad dále rozlišuje

me ohledně světelně-technických parametrů a účelu užití 

sedm druhů výstražných světel. Světla svým provedením 
odpovídají ČSN 36 5601 a liší se zejména svítivostí, z čehož 

pak vyplývá jejich konkrétní užití.

Přehled druhů výstražných světel užívaných v rámci pra
covního místa na silnici ukazuje tabulka "Druhy výstraž

ných světel".

Konkrétní aplikace výstražných světel v kombinaci s různý

mi dopravními zařízeními a dopravními značkami jsou po

drobněji popsány v dalších kapitolách těchto zásad.

Volbu hodnoty svítivosti světla je třeba provádět s přihléd

nutím ke konkrétním podmínkám (povětrnostním podmín
kám, kategorii silnice, intenzitě provozu) tak, aby světlo by

lo plně funkční a viditelné a zároveň účastníky silničního 

provozu neoslňovalo.

Obecně platí, že na dálnicích a silnicích pro motorová vo

zidla se volí vyšší svítivosti, naopak v obci vzhledem k niž

ším jízdním rychlostem se volí svítivosti menší. Přitom je 

třeba rozlišovat mezi denním a nočním režimem. Je nutné 

zajistit včasné přepnutí světel na noční režim a naopak.

Výbojkové (bleskové) výstražné světlo smí být užito jen ve 

výjimečných případech, např. na dopravních kuželech uží

vaných pro rychlé označení při dopravních nehodách či ne

nadálých překážkách silničního provozu do doby provede

ní řádných opatření dle těchto zásad. Přípustné je též jedno 

užití v horních výstražných světlech pojízdných uzavírko- 

vých tabulí.

Je nepřípustné užívání výbojkového světla na uzávěrách. 

Toto světlo může být vzhledem ke svému charakteru (velmi 

krátká doba trvání záblesku) pro řidiče matoucí (zejména
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není zřejmé přesné stanoviště světla, vznikají optické klamy 

při odhadu vzdálenosti, atd.).

3.3.3. Souprava světel

Souprava světel je sada tří až deseti funkčně vázaných vý

stražných světel typu 1 (VS 1 nebo VS 2). Užívá se pro dopl

nění příčných uzávěr tvořených nejčastěji směrovacími des

kami, ale i zábranou (viz kap. A.3.3.4. "Světelná zábrana").

Souprava světel se užívá rovněž na světelné vodicí tabuli 

(viz kap. A.3.3.5. "Světelná vodicí tabule") nebo tvoří světel

nou rampu (viz kap. A.3.3.7.). Svítivost všech světel soupra

vy musí být shodná.

Tabulka druhů výstražných světel:

Světlo
Časový
průběh
svitu

ČSN
365601-2

Prostorový 
rozsah 

svítivosti [°]
Druh

provozu
Svítivost*

[cd]

Světelná
plocha
[cm2]

Průměr
světla
[mm]

Zapínání 
světla Z

Přepínání 
den noc P

při osvětlení 
[lux]

horiz. vertik.

VS 1 přeruš. typ 1 + 10 + 5

den 2 000

>230 180
P

500-1000noc 700

pilot.
světlo 15

VS 2 přeruš. typ 1 + 10 + 5

den 700

>230 180
P

500-1000

noc 300

VS 3 přeruš. - + 3 + 3

den 5 000

>640 300
P

500-1000

noc 1 100

VS 4
trvalé
nebo

přeruš.

typ 2 
jednostr.

+ 10 + 10 noc 30 >230 180
Z

250-500

VS 5
trvalé
nebo

přeruš.

typ 2 
oboustr.

+ 10 + 10 noc 30 >230 180
Z

250-500

VS 6 trvalé typ 3 + 80 + 60 noc 15 >100 -
Z

250-500

VS 7 trvalé typ 4 360 + 5 noc 4 >30 -
Z

250-500

* hodnoty svítivosti dané touto tabulkou jsou minimální
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Tabulka účelu užití jednotlivých druhů výstražných světel:

Světlo Použití

VS 1

příčné uzávěry (na směrovacích 
deskách,zábranách) 
světelné vodicí tabule 
světelné šipky

. lilii»»>
S? oo°o^ o ° o^ oooo

VS 2

kužely (předběžné varování např. 
při dopravních nehodách) 
příčné uzávěry (v obci při veřej
ném osvětlení)

111# T_T_t
A 1 ■ ■ ■U i i 1

VS 3
pojízdné uzavírkové tabule typu I 
(dálnice)

^jpoooqjľ

VS 4

podélné uzávěry (na směrovacích 
deskách při provozu v jednom 
směru)
příčné uzávěry na chodnících 
a stezkách pro cyklisty (na zábra
nách, plotech, ohradách, apod.)

ft 2 2 2

P ^ U U ^
2 2 2

P ^ ^ '

VS 5
podélné uzávěry (na směrovacích 
deskách při provozu v obou 
směrech)

•e

i
VS 6

podélné uzávěry na chodnících 
a stezkách pro cyklisty (na zábra
nách, plotech, ohradách, apod.)

3

VS 7
kužely
uzávěry na chodnících (na zábra
nách, plotech, ohradách, apod.)

4

á
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Běžně užívané světelné režimy:

Postupný světelný řetězec - je režim, kdy se jednotlivá svět

la soupravy rozsvěcují ve směru převádění provozu po

stupně za sebou a následně společně (resp. postupně za se

bou v opačném pořadí) zhasínají. V noci musí být postupný 

světelný řetězec podložen trvale svítícím pilotním světlem. 

Tento režim je nejčastěji užívaným a doporučeným režimem 

pro příčné uzávěry tvořené směrovacími deskami. Užívá se 

též na světelné zábraně a světelné vodicí tabuli.

Postupný světelný bod - je režim, kdy se světla soupravy 

světel rozsvěcují ve směru převádění provozu postupně jed

notlivě za sebou. Postupný světelný bod má stejné užití jako 

postupný světelný řetězec. Jeho výhodou jsou menší nároky 

na spotřebu energie.

Současné blikání všech světel - je režim, kdy se rozsvěcují 

a zhasínají všechna světla soupravy současně. Užívá se jako 

výstražný režim na světelné zábraně a světelné rampě 

a jako světelný režim pro horní výstražná světla pojízdné 

uzavírkové tabule pokud jí není užito jako zařízení před

běžné výstrahy.

souprava světel

3.3.4. Světelná zábrana

Je-li zábrana doplněna soupravou světel (viz kap. A.3.3.3.), 

jedná se o světelnou zábranu. Za světelnou zábranu se tedy 

nepovažuje zábrana doplněná světly typu 2 až 4 (pro zabez
pečení chodníků a stezek pro cyklisty).

JL JL
světelná zábrana

Světelná zábrana se užívá na příčných uzávěrách na silnici 

v obci i mimo obec, a to při uzavírce částečné i úplné. Na 

dálnicích a silnicích pro motorová vozidla se užívat nesmí.

Světelná zábrana odpovídá svým provedením zábraně po

psané v kap. A.3.2.3., výstražná světla soupravy světel jsou 

typu 1 (VS 2) a jsou popsána v kap. A.3.3.2. Obvykle se uží
vá tří nebo pěti výstražných světel žluté nebo oranžové bar

vy tak, aby jejich odstup nebyl větší než 1 m. Tři světla se 

zpravidla užívají při uzavření části jízdního pruhu a pět svě

tel při uzavření celého jízdního pruhu.

Světla soupravy světel mohou pracovat v následujících svě

telných režimech:

- současné blikání všech světel: výstražný režim, upozor

ňující na pracovní místo, přičemž přesměrovám provozu 
musí být provedeno jiným vhodným způsobem, 

např. značkami č. C 5, světelnou šipkou apod. (příklad viz 
schéma B/5). •

- střídavé blikání sudých a lichých světel: výstražný režim, 

upozorňující na pracovní místo, přičemž přesměrování 
provozu musí být provedeno jiným vhodným způsobem.

- postupný světelný řetězec nebo postupný světelný bod:
režimy pro přesměrovám provozu (příklad viz schéma 

B/2).

- střídavě blikající obě krajní světla (nouzový režim).

Světla se umísťují nad zábranou, výjimečně pod ní. Krajní 

světla musí být v úrovni konce zábrany. Stabilita postavem 

musí být shodná jako v případě zábrany dle kap. A.3.2.3.

3.3.5. Světelná vodicí tabule

Je-li dopravní zařízení Z 3 (Vodicí tabule) doplněno soupra
vou světel (VS 2), jedná se o světelnou vodicí tabuli. Světelná 

vodicí tabule má výšku 0,50 m, délku 1,50 - 3,00 m (nejběž

nějšímu provedení odpovídá vodicí tabule s pěti červenými 
šipkami doplněná soupravou pěti výstražných světel umís

těných nad touto tabulí).

Světelná vodicí tabule slouží k vytvoření příčné uzávěry 
a pro vyznačení směru objížďky v případě úplné uzavírky 

silnice mimo obec (příklad viz schéma C/10a,b) i v obci (pří

klad viz schéma B/14).

Souprava světel na světelné vodicí tabuli může být provo

zována v režimu postupného světelného řetězce nebo po

stupného světelného bodu (viz kap. A.3.3.3.). Režim součas

ného blikání všech světel je nepřípustný.

O O O O O

««i
světelná vodicí tabule
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Světelná vodicí tabule musí být upevněna na podpěrných 

sloupcích (viz kap. A.3.7.3.) tak, aby její horní hrana byla ve 

výšce 1,50-2,00 m nad vozovkou. Podpěrné sloupky jsou 

vsazeny do podkladních desek (viz kap. A.3.7.2.). Za dosta

tečnou stabilitu postavení se považuje odolnost proti zatíže

ní větrem 0,25 kN/m2.

3.3.6. Světelná šipka

Světelná šipka je výstražné zařízení souboru světel umožňu
jící vytváření blikajících signálních obrazů tvaru šipky nebo 

kříže. Užívá se buď samostatně (např. jako zařízení před

běžné výstrahy nebo doplněk příčných uzávěr a pracovních 

vozidel) nebo je součástí pojízdné uzavírkové tabule.

Signální obraz tvaru šipky symbolizuje přikázaný směr ob

jíždění, nenahrazuje však dopravní značky č. C 5a,b 

"Přikázaný směr objíždění".

Signální obraz tvaru kříže se užívá při příčné uzávěře zpev
něné krajnice na dálnici (pokud není omezena šířka jízdních 

pruhů).

Světelná šipka je sestavena z výstražných světel typu 1 

(VSI).

Rozlišujeme dva typy světelné šipky:

a) Světelná šipka typu A.

Je to soubor světel pevně instalovaný na pojízdné uzavírko

vé tabuli typu I, který umožňuje vytváření následujících sig

nálních obrazů:

- signální obraz tvaru šipky směřující vlevo,

- signální obraz tvaru šipky směřující vpravo,

- signální obraz tvaru kříže.

Zařízení se skládá zpravidla z 24 výstražných světel. 

Následující obrázek ukazuje, která světla jsou pro jednotlivé 

signální obrazy užívána:

O © o_ o 0 0O O m o 0 0
# e®0 o o dRb © ni <S> nO ® © O
©O ö O (Ö) o o o O 0 0 o
© 0 ©o ©o ® © ©O Q ©

®®<s>®ooo ooo@©©@ looooooo
světelná šipka světelná šipka světelný kříž

(vlevo) (vpravo)

b) Světelná šipka typu B.

Je to soubor světel zabudovaný do čtvercové základní desky 

o délce strany 800 -1000 mm, tvořící samostatnou jednotku. 

Barva základní desky je zpravidla bílá. Zařízení se skládá 

zpravidla z 13 světel a umožňuje vytváření následujících 

signálních obrazů:

- signální obraz tvaru šipky směřující vlevo,

- signální obraz tvaru šipky směřující vpravo,

- signální obraz tvaru kříže.

Následující obrázek ukazuje, která světla jsou pro jednotlivé 

signální obrazy aktivována:

O <8> o o O 0
0O©O 
® ° O

O® o® 
o 0 m

#®oo o#®® ®oo®
světelná šipka světelná šipka světelný kříž

(vlevo) (vpravo)

Světelnou šipku typu B lze užít jak samostatně jako zařízení 
předběžné výstrahy (viz kap. A.3.3.8.), tak i v kombinaci 

s jinými zařízeními, zejména pojízdnou uzavírkovou tabulí 

typu II (viz kap. A.3.2.5.). Představuje též doplněk výstraž

ného označení pracovních vozidel (viz kap. A.4.2.). Je-li svě

telná šipka typu B užita samostatně, potom musí být spodní 

hrana základní desky ve výšce nejméně 1,00 m nad úrovní 

vozovky.

3.3.7. Světelná rampa

Světelná rampa schválená pro užití na vozidle představuje 

zvláštní případ užití soupravy světel (viz kap .A .3.3.3.). 

Doplňuje označení pracovních vozidel a pracovních strojů 

(viz kapitoly A.4.2. a A.4.3.). Skládá se zpravidla z pěti 

světel.

Světelná rampa má být na vozidle umístěna co nejvýše 

(zpravidla na střeše vozidla nebo kabiny).

Užívání jednotlivých světelných režimů je nutno zvažovat 

s ohledem na konkrétní dopravní situaci.

QQOQO

světelná rampa

3.3.8. Zařízení předběžné výstrahy

Zařízení předběžné výstrahy se uplatňují v souvislosti s pra

covními místy s kratší dobou trvání, pracovními místy po
hyblivými a náhlými překážkami silničního provozu (do

pravní nehody, náhlé závady komunikace, živelné pohro

my). Obvykle se užívají ke včasnému upozornění na pojízd

nou uzavírkovou tabuli tehdy, jestliže přechodné dopravní
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značení v rámci pracovního místa není vzhledem k doprav

ní situaci (např. hustý provoz), směrovému či sklonovému 

vedení komunikace (pracovní místo za směrovým oblou

kem nebo horizontem apod.) nebo povětrnostním podmín

kám (mlha, hustý déšť, sněžení apod.) včas a zřetelně vidi

telné. Jestliže to místní situace vyžaduje, je možno zařízení 

předběžné výstrahy před pracovním místem užít opakova

ně (viz např. schémata D/24, D/26). Zařízení předběžné vý

strahy se zpravidla umísťuje na zpevněné krajnici.

Jako zařízení předběžné výstrahy se užívají zejména:

-pojízdná uzavírková tabule typu II (viz kap. A.3.2.5.) se 

střídavě svítícími výstražnými světly (zejména na dálni

cích a silnicích pro motorová vozidla, kde upozorňuje na 

pojízdnou uzavírkovou tabuli typu I),

- světelná šipka typu B (viz kap. A.3.3.6.), a to buď samo

statně, nebo v kombinaci s dopravní značkou č. A 15 

"Práce na silnici". Orientace světelné šipky musí být stejná 

s orientací šipky na pojízdné uzavírkové tabuli, na kterou 

upozorňuje,

- dopravní značka č. A 15 "Práce na silnici" ve zvětšeném 

provedení (délka hrany 1250 mm) doplněná v rozích vý

stražnými světly typu 1 (VS 2). Toto zařízení se operativně 
uplatní např. při čištění komunikace, sekání trávy, prová

dění vodorovného dopravního značení apod. Lze ho uží

vat na silnicích v obci a mimo obec, na dálnicích se nedo

poručuje,

- dopravní kužel výšky 0,75 m doplněný výstražným svět

lem typu 1 (VS 2) nebo výjimečně i světlem výbojkovým. 

Užívá se jako předběžná výstraha např. při dopravních ne
hodách nebo náhle vzniklých překážkách silničního pro

vozu (živelných pohromách apod.) do doby provedení 
řádného přechodného dopravního značení.

3.3.9. Výstražná páska

Cerveno-bílá výstražná páska se užívá k optickému vedení 

a zvýrazňování jen na pracovních místech mimo vozovku, 
tj. na chodnících, stezkách pro cyklisty, parkovištích apod. Je 

možno ji užít jak samostatně, tak i jako doplněk ochranných 

zařízení (zábradlí, plotů). Uplatní se též pro účely označení 
skládky materiálu (např. hromad písku). Výstražná páska 

samostatně bez dalších zařízení nesmí být užita k ohrazová
ní výkopů, dešťových vpustí, apod. Výstražná páska je širo
ká 0,06 - 0,10 m, červené a bílé pruhy mají šířku 0,10 - 0,20 m 

a jsou kolmé nebo šikmé.

Výstražná páska se upevňuje na podpěrných sloupcích 
(viz kap. A.3.7.3.) zakotvených v podkladních deskách (viz 
kap. A.3.7.2.) nebo zarážených sloupcích (viz kap. A.3.7.4.). 

Odstupy podpěrných sloupků nebo zarážených sloupků či

ní nejvýše cca 3 m, aby výstražná páska byla po celé šíři roz

vinutá a nedocházelo k jejímu překroucení. Výška umístění

výstražné pásky má činit 1 m nad úrovní chodníku, stezky 
pro cyklisty, parkoviště apod.

3.4. Světelné signalizační zařízení (SSZ)

SSZ se užívá zejména tam, kde je v důsledku zúžem ko

munikace vyvolaného pracovním místem nutno zavést re

gulaci přednosti, kterou není možno spolehlivě zajistit 

pouze dopravními značkami č. B 26 "Přednost protijedou
cích vozidel" a č. D 7 "Přednost před protijedoucími vo

zidly".

V rámci pracovního místa se užívají přenosná SSZ tříbarev- 

né soustavy s plnými kruhovými světly bez šipek. Před SSZ 

v rámci pracovního místa musí být vždy umístěna dopravní 
značka č. A10 "Světelné signály".

Návěstidla musí svými světelně-technickými parametry 
odpovídat ČSN 36 5601. Umístění návěstidel má být prove

deno v souladu s ČSN 73 6021 Světelná signalizační zaříze

ní - umístění a použití návěstidel. V oblasti pracovních míst 

se zpravidla užívá průměru světelných polí návěstidel 

200 mm.

Návěstidlo se umísťuje po pravé straně jízdního pruhu, pro 
nějž je určeno. Smí být umístěno i na jízdním pruhu, jestliže 

tento je pracovním místem zúžen, ne však více než 2 m od 
jeho pravého okraje. Spodní okraj návěstní plochy musí být 

ve výšce min. 1,80 m nad úrovní vozovky.

Návěstidla musí být konstruována, provozována a udržová
na tak, aby hodnoty světelného toku při provozu v žádném 

případě nemohly poklesnout pod úroveň stanovenou 
ČSN 36 5601.

Řízení návěstidel může být provedeno jako závislé na pro

vozu (řízení podle dopravní poptávky) nebo jako nezávislé 

na provozu s pevnými signálními plány. V případě řízení 
pevnými signálními plány je účelné mít k dispozici několik 
jejich modifikací a ty užívat v souvislosti s aktuálními do

pravními potřebami.

Synchronizace návěstidel na jednotlivých vjezdech se pro

vádí pomocí kabelu, rádiového přenosu nebo krystalu.

al Synchronizace návěstidel kabelem.

Je základním druhem synchronizace a lze ji užít prakticky 

ve všech případech provozu SSZ v rámci pracovního 

místa.

bl Synchronizace návěstidel rádiovým přenosem.

Synchronizace rádiovým přenosem zachovává zpětnou 
vazbu mezi návěstidly. Nemůže být užito tam, kde není 

zaručen přenos rádiových vln, např. v tunelech, členitém 

terénu, apod.
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c) Synchronizace návěstidel krystalem.

Tento způsob synchronizace je vhodný pouze tam, kde je 

úzké místo v celé délce přehledné a není delší než 1000 m. 
Na rozdíl od předchozích dvou způsobů synchronizace 

zde chybí zpětná vazba návěstidel, neboť každé pracuje 

samostatně.

V případě, že se na světelném signalizačním' zařízení vy

skytne některá z následujících poruch:

- samovolné zastavení běhu programu,

- nefunkční žárovka červeného světla,

- chybný přenos povelů,

- chybný signální obraz,

potom musí zařízení okamžitě automaticky přejít do režimu 

přerušovaného oranžového světla. Není-li možno tento re

žim zabezpečit, potom musí systém všechna návěstidla vy
pnout (viz ČSN 36 5601).

3.5. Vodicí zařízení

3.5.1. Všeobecně

Vodicí zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží přede
vším vedení a usměrňování provozu a optickému i fyzické

mu oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracov

ního místa. Mezi vodicí zařízení patří:

- zvýrazňující deska (malá, velká),

- vodicí tabule,

- vodicí deska (malá, velká),

- vodicí práh a vodicí obrubník,

- vodicí stěna.

3.5.2. Zvýrazňující deska

Zvýrazňující deska se v rámci pracovního místa uplatňuje 

především pro účely optického a částečně fyzického odděle

ní protisměrných jízdních pruhů. V závislosti na rozměrech, 

provedem a způsobu užívání rozlišujeme zvýrazňující des

ku velkou a malou.

a) Velká zvýrazňující deska.

Užívá se k oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci 

pracovního místa na dálnicích a silnicích pro motorová vo

zidla v kombinaci s vodorovným dopravním značením pro
vedeným značkovacími knoflíky, výjimečně značkovací fólií.

Oddělení protisměrných jízdních pruhů velkou zvýraz

ňující deskou je však vhodné jen tehdy, jestliže se v rámci

pracovního místa nepředpokládá vyšší intenzita provozu 

než cca 15 000 vozidel za 24 hodin.

Odstupy velkých zvýrazňujících desek činí přibližně 10 m.

Velká zvýrazňující deska se s výhodou užije v kombinaci 
s malou zvýrazňující deskou tak, že se značkovací knoflí

ky mezi jednotlivými velkými zvýrazňujícími deskami 

doplní malými zvýrazňujícími deskami.

Velká zvýrazňující deska sestává z pružné vertikální plo

chy o šířce 0,08 - 0,15 m a výšce 0,20 - 0,30 m, umístěné na 
vodorovné patce. Vodorovná patka je zpravidla kruhová 

nebo obdélníková. Průměr kruhové patky činí 

0,15 - 0,25 m, délka úhlopříčky obdélníkové patky 

0,17 - 0,25 m. Výška patky nemá překročit 0,04 m. Pružná 

vertikální plocha musí být v patce upevněna tak, aby ne

mohlo dojít k jejímu samovolnému uvolnění (např. při 

přejíždění vozidlem).

Vertikální plocha má červenou nebo oranžovou barvu. 

Musí být doplněna oranžovými retroreflexními prvky 

o minimální ploše 10 cm2, a to odrazkami nebo fóliemi tří

dy 2. Patka má barvu oranžovou a musí být opatřena re

flexními prvky oranžové barvy, jak je stanoveno pro znač
kovací knoflíky. Velká zvýrazňující deska se na povrch 

vozovky připevňuje zpravidla stejným způsobem jako 

značkovací knoflík a musí být konstruována tak, aby ani 

při opakovaném přejetí vozidlem nedošlo k jejímu poško

zení a ztrátě funkce.

b) Malá zvýrazňující deska.

Je doplňkem přechodného vodorovného dopravního zna

čení tvořeného značkovacími knoflíky a zlepšuje jeho vo
dicí účinky. Lze ji však užít jen tam, kde značkovací knof

líky vytvářejí podélnou čáru souvislou.

Malou zvýrazňující desku se doporučuje užívat buď na 

každém značkovacím knoflíku nebo na každém třetím až 

pátém značkovacím knoflíku.

Malá zvýrazňující deska je tvořena červenou nebo oran

žovou vertikální plochou z pružného materiálu o rozmě

rech přibližně 0,06 x 0,06 m, upevněnou na značkovacím 

knoflíku. Musí být konstruována tak, aby ani při opako

vaném přejetí vozidla nedošlo k jejímu poškození a ztrátě 

funkce.

velká zvýrazňující malá zvýrazňující

deska deska
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3.5.3. Vodicí tabule

Vodicí tabule je dopravní zařízení, které se v souvislosti 

s pracovními místy užívá zejména tehdy, jestliže v důsledku 
uzavírky silnice dochází k změně směru jízdy, např. při pře

vádění provozu na objížďku ze silnice jinak průběžné (viz 

např. schéma C/10a,b). Vodicí tabule může zároveň tvořit 

příčnou uzávěru.

Vodicí tabule se nesmí užít jako náhrady za příčnou uzávě

ru zábranou při částečných uzavírkách silnice.

Je-li potřebné zvýšit účinek vodicího efektu vodicí tabule, 

potom je možno užít vodicí tabule s výstražnými světly (viz 
kap. A.3.3.5.).

Výška vodicí tabule je 0,50 m, délka 0,50-3,00 m (nejběžněj

šímu provedení odpovídá tabule s pěti červenými šipkami), 
čelní strana tabule musí být tvořena retroreflexní fólií mini

málně třídy 1. Zadní strana vodicí tabule je matná a barvy 
šedé nebo hliníkové. Kolorita musí odpovídat ČSN 018020.

Vodicí tabule musí být upevněna na podpěrných sloupcích 

(viz kap. A.3.7.3.) tak, aby její horní hrana byla ve výšce 1,50 

- 2,00 m nad povrchem vozovky. Podpěrné sloupky jsou 

vsazeny do podkladních desek (viz kap. A.3.7.2.). Za dosta

tečnou stabilitu postavení se považuje odolnost proti zatíže

ní větrem 0,25 kN/m2.««<
Z 3

3.5.4. Vodicí deska

Vodicí deska se v rámci pracovního místa užívá především 

pro oddělení protisměrných jízdních pruhů zejména na dál

nicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích s více jízd

ními pruhy pro každý směr jízdy (např. při obousměrném 

provozu na jednom jízdním pásu dálnice), aby řidič byl prů
běžně informován, že projíždí pracovním místem a nevjel 

do protisměru. Vodicí deska se zásadně neužívá pro tvorbu 

příčných uzávěr.

Vodicí deska může být postavena buď jednotlivě na patkách 

nebo umístěna ve větším počtu na vodicích prazích (viz 
kap. A.3.5.5.). Pro zlepšení dělicího efektu samostatně uži

tých vodicích desek se doporučuje intervaly mezi jednotli

vými deskami doplnit značkovacími knoflíky, popř. s malý

mi zvýrazňujícími deskami.

Jsou-li vodicí desky užity samostatně, potom musí být jejich 

odstupy takové, aby se zabránilo záměrnému projížděm vo

zidel mezerami mezi jednotlivými deskami do protisměru.

Doporučené odstupy vodicích desek pro jednotlivé katego

rie silnic:

- na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla 9 -18 m,

- na silnicích mimo obec 6 -12 m,

- na silnicích v obci max. 10 m.

Jsou-li vodicí desky užity ve spojem s vodicím prahem, po

tom se volí odstupy 5 až 10 m. Kde jsou požadovány nižší 
skutečné jízdní rychlosti, užije se vyšší hustota vodicích de

sek.

Vodicí deska je tvořena vertikálním vodicím prvkem 

z pružného materiálu (plast nebo pryž) o výšce 0,40 až 

0,80 m a šířce 0,15 až 0,25 m. Horní polovina vodicí desky 
musí být opatřena nejméně třemi střídavě červenými a bílý

mi retroreflexmmi pruhy, směřujícími pod úhlem 45° do 

jízdního pruhu. Reflexní plocha musí být provedena z retro
reflexní fólie minimálně třídy 2. Minimální velikost reflexní 

plochy činí 0,03 m2.

Vodicí deska užitá samostatně je zakotvena ve vodorovné 

patce, která musí být konstruována tak, aby zajišťovala sta
bilitu vodicí desky při zatížení větrem min. 0,42 kN/m2 

a musí si zachovat stabilitu při případném přejetí vozidlem. 
Šířka patky má být max. 0,25 m a její výška 0,12 m.

w

vodicí desky

Vodicí deska musí být konstruována tak, aby se při případ

ném přejetí vozidlem samočinně vrátila do svislé polohy 
a aby bez většího poškozem vodicího prvku i reflexní plochy 

odolala opakovanému přejíždění vozidly.

Barva vertikálního vodicího prvku vodicí desky je červená 

nebo oranžová.

Vodicí deska usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých 

pruhů. Může také ohraničovat prostor, do kterého není do
voleno vjíždět. Praktické užití viz např. schémata B/24, 

B/26, B/27, C/12, C/15, D/23, D/25, kdy lze toto řešení 

uplatnit jako náhradu dopravních kuželů.

Vodicí deska se vzhledem k malým nárokům na místo s vý

hodou uplatní ve stísněných poměrech (např. jsou-li na jed

nom jízdním pásu dálnice vedeny čtyři jízdní pruhy). Za ur

čitých okolností je výhodou i možnost přejetí vodicích 

desek, např. vozidly policie nebo záchranné služby.
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3.5.5. Vodicí práh, vodicí obrubník

Vodicí prahy a vodicí obrubníky se v rámci pracovního mís

ta užívají zejména pro oddělení protisměrných jízdních pru

hů na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích 

s více jízdními pruhy v každém směru jízdy, a to v kombi

naci s vodícími deskami (viz kap. A3.5.4.).

Vodicí práh má výšku 80 - 120 mm a šířku maximálně 

250 mm, vodicí obrubník má výšku 120 - 250 mm a šířku 

maximálně 500 mm.

Vodicí práh se všeobecně uplatní tam, kde by vedení provo

zu pouze pomocí přechodného vodorovného dopravního 

značení (tvořeného např. značkovacími knoflíky) nebo zvý- 

razňujících desek, vzhledem k intenzitě provozu nebo poža

davkům bezpečnosti silničního provozu, nedostačovalo.

Při zúžení jízdního pruhu je možné vodicí práh užít ke zří

zení příčné uzávěry plynule přecházející do uzávěry podél

né (resp. výmezem okraje pomocného jízdního pruhu při je

ho mírném vybočení).

Vodicí práh má nereflexní oranžovou barvu a může být do

plněn retroreflexními prvky oranžové barvy v intervalech 

cca 1 m.

Vodicí práh musí být konstruován tak, aby v případě nut
nosti umožnil přejetí bez poškození vozidla. Stabilita vodící

ho prahu musí být taková, aby při přejetí osobním automo
bilem rychlostí 80 km.h4 nebo nákladním automobilem 

rychlostí 50 km.h'1 pod úhlem 0° až 8° nedošlo k jeho posu

nutí o více než 0,10 m (vodicí práh včetně vodicích desek). 

Zároveň nesmí dojít k rozbití vodícího prahu nebo oddělení 

jeho jednotlivých segmentů, resp. jeho rozpojení.

Vodicí obrubníky jsou při přejetí osobním automobilem ne

bezpečné, proto se jejich užívání nedoporučuje!

♦ ■■ • •

vodicí práh

3.5.6. Vodicí stěna

Vodicí stěna se užívá zejména pro fyzické oddělení proti

směrných jízdních pruhů (podélná uzávěra) v případech, 

kdy je to účelné. Vzhledem k tomu, že takové řešení vyluču

je možnost nouzového přejetí do protisměru (např. pro vo

zidla záchranné služby, vozidla policejní apod.), je nutné to
to řešení užívat jen v případech, kdy jiný způsob oddělení 

protisměrných jízdních pruhů není dostatečný (vysoká in

tenzita provozu, vysoká pravděpodobnost čelního střetu vo

zidel, apod.) a je k dispozici potřebný prostor.

Jako vodicí stěny se užívá betonového svodidla, mobilní o- 

celové vodicí stěny a vodicí stěny tvořené plastovými seg

menty plněnými vodou nebo pískem.

Tam, kde se požaduje vysoká úroveň zadržení, lze užít be

tonové svodidlo podle směrnice Ministerstva dopravy 

a spojů "Betonové svodidlo", včetně příslušných technic

kých podmínek (TP 59, TP 60). Mobilní stěna ocelová se u- 
platní pro nižší úrovně zadržení. Vodicí stěna tvořená pla

stovými segmenty se užije zejména v obci, přičemž se nedo

poručuje její užití k oddělení protisměrných jízdních pruhů.

Barva vodicí stěny je zpravidla šedá. V případě vodicí stěny 

tvořené plastovými segmenty plněnými vodou nebo pís

kem, může být barva max. po dvou metrech střídavě nere

flexní, červená a bílá.

Ocelová vodicí stěna musí být na horní ploše doplněna re

flexními prvky odpovídající zmenšené vodicí desce o mini

málních rozměrech 100 x 200 mm v intervalech 5 -10 m. Ve 
spodní části boční stěny musí být ocelová vodicí stěna dopl

něna reflexní značkovací folií oranžové barvy o minimální 

šířce 80 mm.

Vodicí stěna není určena k tvorbě příčných uzávěr ani jed

nostrannému či oboustrannému vymezení oblasti převádění 

jízdních pruhů (např. do protisměrného jízdního pásu). 

Vodicí stěnu tvořenou betonovým svodidlem lze ale s výho
dou užít pro doplnění příčné uzávěry pracovního místa tak, 

že se umístí v odstupu 1-5 m za samotnou příčnou uzávěrou 
tvořenou směrovacími deskami s výstražnými světly typu 1 

v opačném úhlu postavení. Toto uspořádání vytváří ochra

nu pracovníků pohybujících se v oblasti pracovního místa 

při případném projetí vozidla příčnou uzávěrou. V tomto 

případě plní vodicí stěna ochrannou funkci a nedoplňuje se 

žádnými reflexními prvky.

Vodicí stěna tvořená betonovým svodidlem může být také 

užita jako dodatečný ochranný prvek před nárazem vozidla 

na pevnou překážku (např. sloup veřejného osvětlení v ob

lasti převádění provozu na protisměrný jízdní pás v obci) a 

také tam, kde je nebezpečí pádu vozidla (z mostu nebo do 

výkopu apod.).

vodicí stěna
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3.6. Ochranná zařízení

3.6.1. Všeobecně

Ochranná zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží zejmé

na k ohraničení pracovního místa a zamezení vstupu chodců 

na pracoviště. Zároveň slouží ochraně chodců a cyklistů před 
pádem do výkopů, jam, popř. otevřených dešťových vpustí 

vzniklých v souvislosti s pracovním místem. Tato zařízení 

mohou také při splnění určitých požadavků sloužit jako uzá- 

věrová zařízení na chodnících a stezkách pro cyklisty, výji

mečně na vozovce. Mezi ochranná zařízení patří:

- zábradlí,

- dotyková lišta pro nevidomé,

- plot,

- svodidlo.

3.6.2. Zábradlí

Zábradlí se v rámci pracovního místa užívá pro zajištění 

a ohraničení pracovních míst samotných a pro zabránění 

vstupu chodců nebo vjezdu cyklistů. Zároveň slouží k jejich 
ochraně a je žádoucí zejména podél výkopů hlubších než 

0,80 m. Zábradlí se také může v rámci pracovního místa na 
chodnících a stezkách pro cyklisty nahrazovat zábranami 

tvořenými podélnými i příčnými uzávěrami. V takovém pří
padě musí být rovněž opatřeno výstražnými světly typu 2,3 

nebo 4.

Provedení a vzhled zábradlí jsou obdobné provedení 

a vzhledu zábrany o šířce 100 mm, přičemž může být dopl

něno dalšími prvky (vodorovnými, šikmými nebo svislými) 
tak, aby bylo dosaženo optického vjemu kompaktní plochy. 

Barva svislých prvků je zpravidla červená, šedá nebo hliní
ková. Zábradlí se užívá ve shodných délkách jako zábrana 

(viz kap. A.3.2.3.) a je doplněno dotykovou lištou pro nevi

domé (viz kap. A.3.6.3.).

Zábradlí musí mít hladký povrch bez ostrých hran, otřepů 

nebo třísek, aby se vyloučilo poranění chodce nebo cyklisty.

Zábradlí musí být v podkladních deskách upevněno tak, 

aby jeho horní hrana byla ve výšce 1,00-1,10 m nad vozov
kou a bezpečně odolávalo zatížení větrem 0,42 kN/m2. Je-li 

předpokládán i pohyb cyklistů, doporučuje se horní hrana 

zábradlí ve výšce 1,30 m.

3.6.3. Dotyková lišta pro nevidomé

Dotyková lišta pro nevidomé slouží v oblasti pracovního 

místa orientaci zrakově postižených osob tak, aby tyto moh
ly poklepem hole rozeznat jeho ohraničem. Tato lišta dopl

ňuje ochranná zařízem (zábradlí, plot), a také zábranu, po
kud je užita na chodnících.

Dotyková lišta pro nevidomé má šířku minimálně 0,10 m 

a její barevné provedení odpovídá zábraně, přičemž nemusí 
být v reflexní úpravě. Umísťuje tak, aby její horní hrana by

la ve výšce 0,20 - 0,30 m nad úrovní chodníku.

3.6.4. Plot

Plot se v rámci pracovního místa užívá v takových přípa

dech, kdy je potřebné zajistit, aby nedošlo k pádu osob do 

výkopů, šachet nebo otevřených dešťových vpustí hlubších 

více než 1,40 m a kdy je potřebné provést z bezpečnostních 
důvodů jejich kompletní ohrazení a/nebo z důvodů ochra

ny účastníků silničního provozu, vyžaduje-li to povaha pra
cí (stavby).

Plot se skládá z pevně stojící rámové konstrukce o výšce nej

méně 1,10 m, která je doplněna drátěnou nebo plastovou sí
tí (nebo jiným vhodným materiálem, např. plnou plastovou 
deskou) barvy šedé, bílé, oranžové nebo červené. Celá kon

strukce musí být v podkladních deskách upevněna tak, aby 
bezpečně zachytila a ochránila chodce nebo cyklistu před 

pádem. Odstupy podpěrných bodů nesmí být větší než 2 m. 

Všechny hrany musí být provedeny tak, aby se vyloučilo 

zranění osob.

Plot je také opatřen zábranou šířky 0,10 m umístěnou tak, 

aby její horní hrana byla ve výšce cca 1,00 m. Zábrana se do
plní odpovídajícími výstražnými světly, tj. typu 2,3 nebo 4.

3.6.5. Svodidlo

Jako ochranných zařízem se doporučuje užívat betonového 

svodidla, sloužícího k bezpečnému a pro vozidla obtížně 

proniknutelnému ohrazení pracoviště. Užívání jiného svodi
dla a vodicí stěny, popř. plastové stěny (plněných vodou 

nebo pískem), je možné, nutno však pečlivě zvážit, zda je je
jich nižší úroveň zadržení v konkrétním případě dostatečná. 

Betonové svodidlo má také využití jako vodicí stěna (viz 

kap. A.3.5.6.).

Betonové svodidlo jako ochranné zařízem v rámci pracovm- 

ho místa může být doplněno plotem. Jeho užití je vhodné 

všude tam, kde je potřeba vyloučit nebo zmírnit riziko pro

jetí vozidel do oblasti, kde se pohybují pracovníci, nebo kde 

existuje nebezpečí pádu vozidla do výkopu, z mostu, apod., 

vzniklého v souvislosti s pracovním místem, nebo nárazu do 

pevné překážky. Svodidlo musí být zakončeno šikmým
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náběhem (koncovým dílem), ocelové svodidlo musí být za

končeno podle vzorových listů.

Betonové nebo jiné svodidlo musí být postaveno tak, aby by

la vyloučena možnost čelního nárazu vozidla. V odůvodně

ných případech (např. nebezpečí pádu vozidla do velké 

hloubky) je možné takto provedené ohrazení pracovního 

místa zdvojit nebo užít svodidla s vyšší úrovní zadržení.

3.7. Nosná zařízení

3.7.1. Všeobecně

Nosná zařízení slouží k upevnění dopravních značek a do

pravních zařízení a k zajištění jejich bezpečného postavem 

na silnici. Mezi nosná zařízení patří:

- podkladní deska,

- patka,

- podpěrný sloupek,

- stojan,

- zarážený sloupek.

3.7.2. Podkladní deska

Podkladní deska se v rámci pracovního místa užívá k upev

nění podpěrných sloupků nesoucích přenosné dopravní 

značky a dopravní zařízení, jako např. zábrana, směrovací 

deska, vodicí deska, zábradlí, plot apod. Podkladní deska le

ží volně na pozemní komunikaci, chodníku nebo stezce pro 

cyklisty a musí být zvolena tak, aby pro příslušnou sestavu 
dopravních značek nebo dopravních zařízení bezpečně zaji

stila jejich požadovanou stabilitu postavem.

V oblasti pracovního místa je z bezpečnostních důvodů 

(ochrana vozidel a jejich posádek i ostatních účastníků sil

ničního provozu) povoleno užívání pouze schválených typů 

podkladních desek. Zakazuje se užívám jakýchkoli improvi
zovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních značek 

a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilo

vých křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabriká

ty, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol 

vozidel, apod.

Celková výška podkladní desky nesmí být vyšší než 0,12 m. 
Rozměry a hmotnost musí být vhodně zvoleny s ohledem na 

nesené zařízení. Podkladní desky určené k upevnění zaříze

ní tvořících příčné, ale i podélné uzávěry pracovních míst 

(zejména směrovacích desek a zábran) mají hmotnost 

cca 30 kg a půdorysné rozměry cca 0,90 x 0,45 m. Je-li pod

kladní deska určena k užití v rámci pracovního místa na 

chodníku a stezce pro cyklisty je možné zvolit desku jiného

tvaru, např. kruhového (o průměru cca 0,50 m), při dodrže

ní všech požadavků na stabilitu. V případech, kdy je to ne
zbytně nutné a stabilitu zařízení nelze zajistit jednou pod

kladní deskou, je možné užití nejvýše dvou podkladních de

sek nad sebou.

Podkladní deska má být konstruována tak, aby bylo možné 

nesené zařízení zajistit proti vyjmutí. Zařízení musí být 

v podkladní desce uchyceno pevně a toto spojem konstrukč

ně provedeno tak, aby v případě nárazu vozidla nedošlo 

k separaci jednotlivých částí (např. podpěrný sloupek musí 

po nárazu zůstat spojen s podkladní deskou).

Barva podkladní desky je obvykle černá, šedá, červená nebo 

žlutá.

Hrany podkladní desky musí být zaobleny.

V rámci pracovního místa v obci je možné užít menší pod

kladní desku, tzv. patku. Její užití je možné jen v případech, 

kdy jsou zachovány všechny požadavky na stabilitu posta

vení neseného zařízení.

podkladní deska

3.7.3. Podpěrný sloupek

Podpěrný sloupek se v rámci pracovního místa užívá 

k upevnění dopravních značek a dopravních zařízení, jako 

jsou např. zábrany, vodicí tabule apod. a je uchycen zpravi

dla v podkladní desce (viz kap. A.3.7.2.).

Podpěrný sloupek má průřez zpravidla čtvercový (obvykle 

40 x 40 mm) nebo kruhový a tloušťka stěny se volí podle 

použitého materiálu. Musí být pevnostně navržen tak, aby 

při nárazu vozidla na sloupek, upevněný v podkladní des
ce, došlo k jeho deformaci (ohybu) v místě vetknutí do pod

kladní desky a umožnil přejetí, aniž by tím bylo vážně po

škozeno vozidlo a znemožněna jeho ovladatelost nebo ohro
žena bezpečnost jeho posádky a ostatních účastníků silnič

ního provozu. Tato skutečnost se prokazuje zkouškou při 

nárazu vozidla rychlostí 80 km.h_1. Podpěrný sloupek se při 

nárazu nesmí roztříštit ani uvolnit z podkladní desky.

Délka podpěrného sloupku se volí podle typu neseného za

řízení, musí vyhovovat vzdálenostem podle kap. A.2.2.4.3. 

a pohybuje se, zpravidla, v rozmezí 1,00 - 2,50 m. 

Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Barva podpěrného 
sloupku musí být provedena podle ČSN 01 8020 (střídavě 

červené a bílé pruhy šířky 0,10 - 0,20 m v celkové délce mi

nimálně 0,45 m).
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3.7.4. Stojan

Stojan se užívá pro upevnění rozměrnějších a těžších zaříze

ní (např. samostatně stojící světelné šipky při uzávěře tvoře

né směrovacími deskami s výstražnými světly). Zásadně se 

vylučuje jeho užití pro upevnění zařízení tvořících příčnou 

nebo podélnou uzávěru, nebo jiných zařízení 

umístěných v jízdních pruzích.

Stojan se užije výjimečně a jen v takových případech, kdy 

upevnění zařízení ve dvou podkladních deskách nad sebou 

nezaručuje vzhledem ke ztíženým podmínkám (silný vítr, 

velká plocha nebo hmotnost zařízení a větší výška umístění 

apod.) požadovanou stabilitu postavení.

Stojan je možno zatěžovat pouze podkladními deskami. 

Zatěžovám jakýmkoli jiným způsobem není dovoleno.

Materiálem stojanu je obvykle ocel. Barva stojanu se dopo

ručuje šedá (resp. hliníková).

3.7.5. Zarážený sloupek

Zarážený sloupek na pracovních místech slouží zejména 
k upevnění výstražné pásky (viz kap. A.3.3.9.), a to pouze 

tam, kde se nepředpokládá pohyb účastníků silničního pro

vozu, zvláště chodců (např. na chodníku, který dočasně ne

slouží svému účelu, tj. netvoří žádnou uzávěru).

Zarážený sloupek má v zaraženém stavu výšku cca 1 m, 

průměr minimálně 14 mm a musí být opatřen okem pro 

snadné uchycení výstražné pásky. Musí být z hladkého ma

teriálu bez ostrých hran a otřepů, aby byla vyloučena mož

nost zranění osob.

3.8. Schvalovací podmínky

Dopravní zařízení musí být k užívání na pozemních komu
nikacích schválena Ministerstvem dopravy a spojů.
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4. VÝSTRAŽNÉ OZNAČENÍ PRACOVNÍCH VOZIDEL 
A PRACOVNÍCH STROJŮ

4.1. Všeobecně

Pracovní vozidla a pracovní stroje, užívané pro provádění 

prací na pracovních místech a jejich zabezpečování, resp. vo

zidla, která sama vytvářejí pracovní místa pohyblivá nebo 

s kratší dobou trvání, a která se trvale nebo přechodně zdr

žují v jízdních pruzích, musí být opatřena příslušným vý

stražným označením ve smyslu vyhlášky č. 99/1989 Sb. 

a vyhlášky č. 102/1995 Sb. Jedná se zejména o výstražnou 

barevnou povrchovou úpravu a zvláštní výstražná světelná 

zařízení podle § 65 vyhlášky č. 102/1995 Sb. Vozidla mají 

být dále doplněna červeno-bílými reflexními prvky vyme

zujícími zpravidla obrysy vozidla a případnými dalšími za

řízeními, jako např. světelnou šipkou nebo světelnou 

rampou.

Při práci na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla musí 

být pracovní vozidlo označeno pojízdnou uzavírkovou ta

bulí odpovídajícího typu, která může být upevněna buď pří

mo na vozidle samém nebo vlečena na přívěsu.

Pracovní vozidlo musí být na bočních hranách vpředu i vza

du doplněno výstražnými reflexními plochami o rozměrech 

min. 0,15 x 0,15 m. Větší rozměry se doporučují. Plochy se

stávají ze střídavě červených a bílých pruhů pod úhlem 45°, 

tvořených retroreflexní fólií třídy 2.

4.2. Pracovní vozidla

Pracovní vozidla jsou ta vozidla, která se přechodně užívají 

v rámci pracovního místa pro provádění prací samotných 

nebo jejich zabezpečení. Zpravidla slouží také k přepravě 
dopravního značení. Při jejich umísťování mohou tato vo

zidla sloužit pro dočasné zabezpečování zřizovaného pra

covního místa.

Pracovní vozidla musí být vybavena zvláštním výstražným 
světlem dle vyhlášky č. 102/1995 Sb.

Jako další vybavení se doporučuje montáž světelné rampy 

(viz kap. A.3.3.7.) a/nebo světelné šipky typu B (viz 

kap. A.3.3.6.). Namísto samostatné světelné šipky je možno 

pracovní vozidlo vybavit pojízdnou uzavírkovou tabulí od

povídajícího typu.

Světelná šipka je nezbytná všude tam, kde je potřebné, aby 

řidič přijíždějící k pracovnímu místu, pohyblivému nebo 

s kratší dobou trvání, byl upozorněn na směr objíždění pra

covního vozidla. Světelná šipka musí být upevněna na zad

ní části vozidla tak, aby její spodní hrana byla ve výšce 
nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. Světelná rampa se 

s výhodou uplatní tehdy, kdy je potřebné zvýraznit pracov

ní vozidlo v klidu. Podle situace, v níž je vozidlo vybavené 

světelnou rampou užito, se nastaví vhodný světelný režim 

(viz kap. A.3.3.7.).
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4.3. Pracovní stroje

Pracovními stroji ve smyslu těchto zásad jsou stroje, mecha
nismy, speciální vozidla apod., které se užívají výhradně 

v souvislosti s činnostmi na pracovních místech, resp. cha

rakter jejich činnosti pracovní místa vyvolává. Mezi pracov

ní stroje se řadí např. zametači, kropicí, posypové a podob

né automobily, odklízeči vozidla havarijní služby, stroje 

provádějící vodorovné dopravní značení, vozidla stabilně 

vybavená zařízením pro sekání trávy, apod.

Pracovní stroje mají být pro odlišení od ostatních vozidel 

opatřeny výrazně oranžovou barevnou povrchovou úpra

vou a zvláštním výstražným světlným zařízením dle vy
hlášky č. 102/1995 Sb. Jejich výstražné označení je dále 

shodné s výstražným označením pracovních vozidel (světel

né šipky, světelné rampy, reflexní prvky, atd., viz 

kap. A.4.2.).
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5. VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ

Osoby, které se trvale nebo příležitostně pohybují v do

pravním prostoru mimo chodníky a pracovní oblasti, neod
dělené od jedoucího provozu účinným ochranným zaříze

ním (svodidly, ploty, apod.), ale např. pouze podélnou uzá

věrou tvořenou směrovacími deskami, jsou povinny nosit 

výstražné oblečení.

Výstražné oblečení má zářivou, např. oranžovou barvu a je 
doplněno retroreflexními bílými pásy o šířce minimálně 

50 mm. Celkové provedení výstražného oblečení musí od

povídat evropské normě EN 471.

Volba konkrétního typu výstražného oblečení (kombinéza, 

bunda, vesta, kalhoty apod.) se provádí podle okolností, za 

nichž bude užito.

Výstražné oblečení musí plnit výstražnou a ochrannou 
funkci.

E
E

A

E
E
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6. VEDENÍ A REGULACE PROVOZU

6.1. Všeobecně

Jakou formou a v jakém rozsahu má, resp. může být v ob

lasti pracovního místa provoz veden (např. částečná uzavír
ka, uzavírka, objížďka), je třeba rozhodnout na základě 

místních poměrů, a to zejména s ohledem na prostorové dis

pozice. V tomto smyslu jsou koncipována schémata a poky

ny týkající se jednotlivých kategorií silnic, obsažená v čás

tech B, C a D.

Mezi pracovním místem (např. svodidlem, plotem nebo sta

vebním strojem) a průjezdným profilem je pokud možno 

třeba zachovávat následující minimální odstupy:

- 0,50 m v obci,

- 0,75 m mimo obec,

-1,00 m na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

Při vedení provozu v oblasti pracovních míst je nutno řešit 

též problematiku vedení cyklistického a pěšího provozu 
(v případě prací na chodnících a stezkách pro cyklisty zajis

tit bezpečný náhradní způsob provozu).

Základní pomůckou pro utváření systému vedení a regula

ce provozu v rámci pracovního místa na jednotlivých kate
goriích silnic jsou příslušná schémata. Tato schémata před

stavují vzory minimálního přechodného dopravního znače

ní, která jsou na konkrétním pracovním místě požadována. 

V žádném případě však nelze schémata považovat za uni
verzální návod, kterého je vždy třeba dosáhnout za každou 

cenu. Zabezpečení pracovního místa jimi dané je třeba chá

pat jako nutné základní minimum, které může být účelně 

rozšířeno, a schémata užita s ohledem na skutečnou do

pravní situaci.

6.2. Nejvyšší rychlosti

Nejvyšší dovolená rychlost se stanovuje v závislosti na kon

krétních podmínkách a okolnostech.

Stanovení rychlostního omezení může být účelné nejen 

v důsledku zmenšené šířky jízdního pruhu, nepříznivého 

směrového vedení (např. při nutnosti střídání jízdních pru

hů), nedostatečného rozhledu nebo nevyhovujícího stavu 

povrchu vozovky apod., ale i v zájmu ochrany pracovníků 

(např. práce na zpevněné krajnici na dálnici bez omezení 

v jízdních pruzích). Je-li rychlostní omezení stanoveno pou
ze z výše jmenovaných důvodů, potom musí být v mimo

pracovní době zrušeno nebo změněno na hodnotu vyšší.

Konkrétní hodnotu rychlosti je třeba volit s ohledem na ka

tegorii silnice a reálnou situaci v rámci pracovního místa. Je 

třeba se v tomto směru řídit příslušnými schématy. V zájmu 
zajištění plynulosti silničního provozu je účelné situaci 

v rámci pracovního místa po stránce stavební i provozní u- 

tvářet tak, aby bylo možno se vyhnout omezení rychlosti na 

hodnotu menší než 60 km.lť na dálnicích a 40 kmir1 na 

ostatních silnicích.

Je-li nezbytné, aby maximální dovolená rychlost v rámci pra
covního místa byla výrazně nižší než v předcházejícím úseku, 

potom je nutno ji dopravními značkami B 20a snižovat postup
ně, maximálně však po 20 km.h-1 (např. 100-80-60 apod.).

6.3. Objížďky

Úplná uzavírka silnice pro všechny nebo některé druhy do

pravy představuje velký zásah do organizace silničního pro

vozu, neboť vyžaduje jeho převedení na objížďku.

Trvá-li objížďka delší dobu, potom je žádoucí, aby objížď

ková trasa byla dopravními značkami označena jako hlavní, 

zejména je-li odkláněn provoz z dopravně významné silni

ce s předností v jízdě. V takovém případě je v ostatních smě

rech třeba užít dopravní značku č. D 45 "Změna místní 

úpravy".

Na objížďkové trase mohou být, kromě zásahů do organiza
ce přednosti v jízdě, potřebná i jiná opatření, např. přechod

né omezení rychlosti tam, kde parametry objížďkové trasy 

nevyhovují přechodně zvýšenému dopravnímu zatížení 
nebo změněným charakteristikám dopravního proudu (vět

ší podíl těžké dopravy apod.).

Objížďka musí být vyznačena s takovým předstihem, aby 

účastník silničního provozu měl možnost se změněné a ne
očekávané dopravní situaci včas přizpůsobit. Průběh ob

jížďky musí být vyznačen dopravními značkami č. D 44c 
"Směrová tabule pro vyznačení objížďky", č. D 44d 

"Směrová tabule pro vyznačení objížďky" podle přílohy vy

hlášky 99/1989 Sb. a TP 65 Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích.

Informace o uzavírce popř. objížďce dopravně významné 

silnice se uveřejní ve sdělovacích prostředcích.

6.4. Výstražné hlídky

Výstražné hlídky se uplatní zejména tehdy, je-li třeba účast

níky silničního provozu operativně varovat před nenadálou
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dopravní situací (náhlá závada ve sjízdnosti silnice, doprav

ní nehoda, situace, kdy pracovní vozidlo nebo stavební stroj 

musí přechodně zasáhnout do jízdních pruhů 
apod.) a jestliže je to potřebné v zájmu ochrany pracovníků 

v rámci pracovního místa (např. při instalaci přechodného 
dopravního znáčem).

Výstražná hlídka k varování účastníků silničního provozu 

užívá výstražného červeného praporku rozměrů 

cca 0,30 x 0,30 m, který musí být v celé ploše rozvinut.

Výstražná hlídka může v souladu s § 53 vyhlášky 

č. 99/1989 Sb. v případě nutnosti zastavovat vozidla. Jinak 

nesmějí výstražné hlídky provádět žádnou regulaci provo

zu. Krátkodobý zásah do silničního provozu je z bezpeč

nostních důvodů možný v následujících případech:

- zřizovám nebo rušení pracovního místa,

- ochrana pracovníků při provádění vodorovného doprav

ního značení,

- pracovní vozidlo nebo pracovní stroj zasahuje do průjezd
ního profilu,

-pracovní vozidlo nebo stroj v oblasti pracovního místa 
přejíždí silnici.

Výstražné hlídky musí nosit výstražné oblečení dle kap. A.5.
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7. KONTROLA A DOZOR ZE STRANY KOMPETENTNÍCH ORGÁNŮ

7.1. Všeobecně

Kontrola a dozor ze strany kompetentních orgánů (státní 

odborný dozor, policie) je upravena vyhláškou 

č. 99/1989 Sb., a dále zákonem č. 135/1961 Sb., o pozemních 

komunikacích (silniční zákon), vyhláškou č. 35/1984 Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zá
konem č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.

7.2. Kontrola

Pracovní místa na silnicích se kontrolují především z hledis

ka účelnosti provedených dopravních a bezpečnostních 

opatření. Dále se kontroluje, zda užité dopravní značení 

a dopravní zařízení odpovídá stanovenému vzoru a je 
schváleno k užívání na pozemních komunikacích Minister

stvem dopravy a spojů.

Před zahájením funkce přechodného dopravního značení 

v rámci pracovního místa na silnici se musí zkontrolovat, 

zda dopravní opatření je provedeno v souladu s rozhodnu

tím kompetentního úřadu.

Zejména se kontroluje:

- funkčnost světelného signalizačního zařízení (zařízení pro 
řízení střídavého provozu, výstražná světla, apod.),

- objížďky dálnic, silnic pro motorová vozidla, silnic I. třídy 

a silnic s předností v jízdě, pracovní místa, kde dochází ke 

změně přednosti v jízdě.

Okamžitě po zřízení pracovního místa, nejdéle však do 

24 hodin je třeba zkontrolovat:

- pracovní místa na dálnicích, silnicích pro motorová vozid

la a silnicích I. třídy,

- pracovní místa na křižovatkách, která jsou z dopravně- 

-technického hlediska důležitá.

Na všechna pracovní místa je třeba namátkově dozírat. To 
platí i pro dobu po ukončení prací, v noci, o víkendech 

a svátcích. Po dobu trvání úplné uzavírky silnice, při níž je 
nařízena objížďka, je třeba v přiměřených časových interva

lech (nejdéle však dle výnosu FMD č. 7/1986 o údržbě dál

nic, silnic a místních komunikací) kontrolovat dopravní zna

čení a dopravní zařízení na objížďkové trase.

Po celou dobu trvání přechodné úpravy dopravního znače

ní musí vyznačení pracovního místa odpovídat vydanému 

povolení. Neodpovídá-li příslušné svislé či vodorovné do

pravní značení a dopravní zařízení stanovenému uspořádá

ní (povolení), je třeba neprodleně zjednat nápravu.
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8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Výjimky

Výjimky z technických parametrů dopravních zařízení po

voluje Ministerstvo dopravy a spojů.

8.2. Přechodná ustanovení

SSZ užívaná v rámci pracovního místa, které bylo schváleno 
před účinností ČSN 36 5601 a těchto zásad, smí být užíváno 

do 31.12.1997.

Ostatní dopravní zařízení, schválená Ministerstvem dopra

vy a spojů k užívání na pozemních komunikacích a uvede

ná do provozu před dnem účinnosti těchto zásad, mohou 

být užívána do konce doby platnosti povolení.

8.3. Zrušovací ustanovení

Tyto zásady nahrazují:

Publikaci NADAS č. 5569 Ing. Pavel Šejna - Dopravní zna

čení na pozemních komunikacích, článek 8 a článek 9, část 9.

Zásady pro osazování přenosných dopravních značek a za

řízení na dálnicích, schválené ředitelem odboru pozemních 
komunikací FMD č. j. 17.328/1990-250 dne 22.12.1990.
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9. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY

Pro bezpečnostní opatření prováděná ve smyslu těchto zá

sad mají význam právní předpisy a technické normy, které 

jsou uvedeny v následujícím souhrnu.

Právní předpisy:

Zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 69/1993 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústřed
ních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozděj

ších předpisů.

Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů.

Zákon č. 140/1961 Sb., (trestní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.

Zákon č. 50/1976 Sb., (stavební zákon), o územním pláno
vání a stavebním řádu, ve zněm pozdějších předpisů.

Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu 

silničních vozidel na pozemních komunikacích.

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

Vyhláška č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o pozem

ních komunikacích.

Vyhláška č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozem

ních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění 

pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobi

lostí a technických podmínkách provozu silničních vozidel 

na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 48/1982 Sb., o bezpečností práce a technických 

zařízeních.

Vyhláška č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických 

zařízeních při stavebních pracích.

Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád 

drah.

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a tech

nický řád drah.

Vyhláška č. 207/1991 Sb., o požadavcích k zajištění bezpeč

nosti práce a technických zařízení.

Výnos FMD č. 7/1986 o údržbě dálnic, silnic a místních ko

munikací.

Technické normy:

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komu

nikacích a změna 1.

ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic.

ČSN 36 5601 Světelná signalizační zařízení.

Technické a funkční požadavky

Část 1: Světelná signalizační zařízení 

pro řízení silničního provozu.

Část 2: Světelná signalizační zařízení 

pro zvýraznění nebezpečných 

míst.

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení - umístě

ní a použití návěstidel.



Zajištění staveb
Víme jak na to. Za dne i v noci.

Jasné informace - správný reflexní materiál
Dopravní značky musí být jasné a jednoznačné. 

Zvláště v noci, kdy je riziko největší, musí být 

informace přenášená dopravní značkou rychle 

pochopitelná. Vysoce účinné reflexní fólie firmy 
3M™ SCOTCHLITE™ zajistí jasnou čitelnost 

dopravní značky co do tvaru, barvy a vlastního 

obsahu.

Reflexní materiály 3M™ SCOTCHLITE™ 
pro dočasné dopravní značení

Stavební práce na pozemních komunikacích tvoří 

překážku silničnímu provozu ve dne i v noci. 

Změny běžného dopravního uspořádání mohou mít 

vliv na prozomost řidiče, mohou odvést jeho pozornost 

a způsobit jeho nesprávnou reakci. Následkem toho 

vznikají dopravní zácpy a nehody. Těmto nežádoucím 

jevům může být zabráněno jednoduchými prostředky. 

Komplexní zabezpečení staveniště na silnicích - 

ulicích přispívají značnou měrou k bezpečnému 

silničnímu provozu.



3M Zajištění staveb
Víme jak na to. Za dne i v noci.

Bariéry, kužely a jiné dopravní směrové systémy budou 

plnit účinně svou funkci jedině tehdy, když povedou 

řidiče jasně a bezpečně okolo nebezpečného místa. 

Systémy pro řízení dopravy jsou jenom tehdy plně efektivní, 

když je vzdálenost mezi jednotlivými vodícími elementy 

dostatečně malá a když jsou všechny elementy opatřeny 

stejným, vysoce kvalitním odrazovým materiálem, který 

je vhodný pro tyto účely ve dne i v noci.

jižního pruhu
Staveniště na silnicích jsou překážkou provozu 

a vyžadují změnu vyznačení průběhu jízdních pruhů. 

Bezpečné vedení účastníka silničního provozu staveniš

těm zajistí žluté vodící pásy 3M™ Scotch-Lane™ 651. 

Tyto vysoce reflexní pásy mohou být položeny 

rychle a stejně tak mohou být, a to beze stopy, 

z vozovky odstraněny.

Retroreflexe
U retroreflexních povrchů 
je dopadající světelný paprsek 

odrážen zpět ke zdroji světla.

Struktura reflexních materiálů
Diamond Grade™ High Intensity Grade™

Engineer Grade™

1
2
3
4
5
6 
7

1 Krycí vrstva
2 Skleněné kuličky
3 Mezivrstva
4 Reflexní vrstva
5 Základní nosná vrstva
6 Lepidlo
7 Ochranný papír

3M 3M Česko, spol. s r. o., Blanická 13, 120 00 Praha 2, tel.: (02) 25 51 45-9, fax: (05) 25 51 40
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VŠEOBECNĚ, PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

1. VŠEOBECNĚ

Za silnice v obci se pro účely těchto zásad považují všechny 

pozemní komunikace v rámci obce, jejichž začátek a konec 

je vyznačen dopravními značkami č. D 38a a č. D 38b s vý

jimkou dálnic a silnic pro motorová vozidla.

Tato část zohledňuje odlišnosti silničního provozu v obci. 

V případě, že nejvyšší dovolená rychlost přesahuje 

60 km.h_1, (např. na městských rychlostních komunikacích), 

mohou být příslušná ustanovení přebírána i z části C (silni

ce mimo obec) a D (dálnice).

2. PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

2.1. Vzdálenosti pro umísťování dopravních 
značek

Údaje o vzdálenostech se vztahují k začátku zúžení resp. 

změny vedení jízdních pruhů, vyvolané pracovním místem 
(vztažný bod).

Přehled doporučených vzdáleností umísťování běžných do

pravních značek v rámci pracovního místa v obci shrnuje 

následující tabulka:

Dopravní značky č. B 28 "Zákaz zastavení" a č. B 29 "Zákaz 
stání" se v případě potřeby umísťují ve vzdálenosti 

30 až 50 m.

Vzdálenosti umísťování jsou rovněž patrné ze schémat skupiny B.

2.2. Vedení provozu na vozovce

2.2.1. Všeobecně

V oblasti pracovních míst je třeba se snažit o zachování stá

vajícího počtu jízdních pruhů. Veřejná hromadná doprava 

osob (tramvaje, autobusy, trolejbusy) se při vedení provozu 

zpravidla upřednostňuje.

Zbývá-li pro vedem provozu v oblasti pracovního místa jen je
den jízdní pruh (pro oba směry jízdy), potom je třeba na zákla

dě místní situace a intenzity provozu rozhodnout, zda je mož

no dopravu usměrnit pomocí střídavého provozu (viz 

kap. B.2.3.3.) nebo zda je nutné zřízení objížďky (viz 
kap. B.2.3.4.). Lze případně uplatnit i vhodnou kombinaci

Dopravní značka Silnice se dvěma a více 
jízdními pruhy v jednom 
směru jízdy

Dvoupruhové 
' silnice

Silnice s malým dopravním 
zatížením nebo 
ve zklidněné oblasti

A 15 70- 150 m 50 - 70 m 30 - 50 m

A 6a, A 6b 30 - 50 m 30 - 50 m *

D 16c 50- 100 m ir *

B 20a 30 - 50 m 30 - 50 m *

B 21a 50 - 70 m 30 - 50 m •k

A 10 •k 30 - 50 m 10 - 30 m

B 26 * 5 -10 m 5 -10 m

D 7 * 5-40 m 5-10 m

B 21b 10 - 20 m 30 - 50 m k

C 1b 5-25 m 5 - 25 m k

* na dané kategorii se značka zpravidla neuplatní
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obou způsobů (např. nařídit objížďku jen pro určitá vozidla, jen 

v určitých časových obdobích nebo jen v jednom směru 

jízdy).

2.2.2. Šířka jízdních pruhů

Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má činit nej

méně 2,75 m. Tato minimální šířka může být v odůvodně
ných případech snížena až na 2,60 m, jestliže se jedná o krát

ký a rovný úsek silnice (cca do 50 m), příp. až na 2,20 m, je

li provoz omezen jen na osobní automobily.

Zachování provozu v obou směrech je možné při zbytkové 

šířce vozovky alespoň 5,50 m. Přitom je potřebné provést 

změny vodorovného dopravního značení (zúžení jízdních 

pruhů) nebo zřídit pomocný jízdní pruh. Při malém doprav

ním zatížení a malém podílu těžké dopravy, jakož i v rámci 
pracovního místa trvajícícho jen krátce, je přípustné vedení 

provozu v obou směrech ještě při zbývající šířce vozovky 5 m.

Musí-li být uzavřeny dva nebo více jízdních pruhů v jednom 

směru jízdy, potom je třeba provést příčné uzávěry každého 

jízdního pruhu samostatně a mezi nimi zřídit delší přechod

né úseky vymezené uzávěrou podélnou (příčné uzávěry 

délkově odsazeny a počet jízdních pruhů snižován postup

ně). Uzavření několika jízdních pruhů jedinou příčnou uzá

věrou se nedovoluje.

2.2.4. Podélná uzávěra

Podélná uzávěra pracovního místa se provádí zásadně smě

rovacími deskami, jejichž podélné odstupy smějí činit nejvý

še 10 m.

Podélná uzávěra slouží pouze účelům vedení provozu; 

v žádném případě nenahrazuje ochranná zařízení (viz 

kap. A.3.6.).

podélná uzávěra v obci

2.2.3. Příčná uzávěra

V rámci pracovního místa na silnicích s nízkým dopravním 

zatížením a pracovních místech, kde je zaveden střídavý 

provoz řízený SSZ, se příčná uzávěra provádí zábranou kol
mou k ose vozovky a směrovací deskou, umístěnou bezpro

středně vedle zábrany na straně provozu. Zábrana se dopl

ňuje soupravou žlutých nebo oranžových výstražných svě

tel typu 1.

Na silnicích s vyšším dopravním zatížením a silnicích s více 

jízdními pruhy v jednom směru jízdy se příčná uzávěra pro

vádí zásadně směrovacími deskami, umístěnými v ostrém 

úhlu k ose vozovky a doplněnými soupravou žlutých nebo 

oranžových výstražných světel typu 1. Při uzavírce celého 

jízdního pruhu se užívá pěti a při uzavírce části jízdního pru
hu tří směrovacích desek s podélným odstupem 1-2 m a příč

ným odstupem 0,60-1,00 m (osová vzdálenost).

příčná uzávěra v obci

I

E
o
o"

E

fi

i

2.3. Regulace provozu na vozovce

1

i

0,6-1,0 m

2.3.1. Všeobecně

Pracovní místa, která ovlivňují provoz vozidel na silnici, se 
zabezpečují na základě schémat B/l až B/15.

2.3.2. Nejvyšší rychlosti

Přechodná úprava dopravního značení by měla pokud mož

no umožňovat provoz nejvyšší dovolenou rychlostí v obci. 

V rámci pracovního místa na silnicích, kde je povolena rych

lost vyšší a tam, kde je to nezbytně nutné, se dopravní znač

kou č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" stanoví rychlost 

nižší. Bezprostředně za pracovním místem je třeba původní 
rychlostní limit obnovit.
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Rychlostní omezení pod 40 km.lv1 smějí být stanovena jen 
výjimečně, např. tam, kde je ohrožena bezpečnost chodců, 

cyklistů nebo osob činných v rámci pracovního místa.

2.3.3. Střídavý provoz

Je-li v rámci pracovního místa k dispozici jen jeden jízdní 

pruh a je nezbytné zachovat provoz v obou směrech jízdy 

(není-li možné alespoň jeden směr převést na objížďkovou 

trasu), potom se pro regulaci provozu užije střídavého pro

vozu. O způsobu řízení střídavého provozu rozhoduje kon

krétní dopravní situace v rámci pracovního místa.

Úprava silničního provozu pouze pomocí dopravních zna

ček č. B 26 "Přednost protijedoucích vozidel" a č. D 7 "Před

nost před protijedoucími vozidly" je možná při splnění ná

sledujících předpokladů:

- nejde o silnici s více jízdními pruhy v jednom směru jízdy 

nebo silnici s provozem kolejových vozidel,

- délka úzkého úseku nepřesahuje včetně příčných uzávěr 

50 m,

- celý úzký úsek je v obou směrech jízdy dobře přehledný,

- na vjezdové straně, kde je značkou č. B 26 stanovena po
vinnost dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům se 

netvoří příliš dlouhá kolona čekajících vozidel.

Nejsou-li tyto předpoklady splněny, musí být zavedeno ří
zení silničního provozu pomocí SSZ popsaného 

v kap. A.3.4., přičemž je nezbytné umístění i dopravních 

značek č. B 26 "Přednost protijedoucích vozidel" a č. D 7 

"Přednost před protijedoucími vozidly".

2.3.4. Objížďka

Pro zřizování objížďkových tras musí být vybírány takové 

silnice, které vyhovují intenzitě a druhu odkláněné dopravy.

Na objížďkové trase je třeba brát v úvahu požadavky ochra

ny chodců a zavádět odpovídající opatření (např. zřizování 
náhradních chodníků, přechodů pro chodce, řízených pře

chodů, nadchodů). Tento požadavek je zvláště významný 

tehdy, vede-li plánovaná objížďková trasa obytnou zástav
bou nebo leží-li v její těsné blízkosti, např. u školy, nemocni

ce apod.

Vyskytuje-li se na objížďkové trase řízení provozu SSZ, je 
nutno prověřit jeho signální plány a v případě potřeby je 

přizpůsobit dočasně změněnému charakteru provozu.

2.3.5. Slepá silnice

Vznikne-li v důsledku pracovního místa slepá silnice je tře

ba ji označit dopravní značkou č. D 9a "Slepá silnice" a pří

padně ji doplnit dodatkovou tabulkou udávající vzdálenost 

k uzavírce silnice. Na slepou ulici je vhodné předem upozor

nit dopravní značkou č. D 9b "Návěst před slepou silnicí".

2.4. Pracovní místa na chodnících a stez
kách pro cyklisty

2.4.1. Všeobecně

V oblasti pracovního místa je třeba podle možností zachovat 
provoz na stávajících chodnících a stezkách pro cyklisty ne

bo ho převádět na souběžné nouzové silnice.

Chodníky a stezky pro cyklisty (včetně nouzových cest) mu

sí být vyznačeny dopravními značkami (tj. dopravními 

značkami č. C 7, č. C 8 nebo č. C 9).

Pracovní místa v oblasti chodníků a/nebo stezek pro cyklis

ty se označují na základě schémat B/16 až B/20. V rámci 

pracovního místa na chodnících a stezkách pro cyklisty se 

nedovoluje užívat směrovací desky nebo vodicí tabule.

2.4.2. Minimální šířky

Při pracích na chodnících je třeba zachovávat šířku schůdné 

části alespoň 1 m. Na chodnících s vysokou intenzitou pěší
ho provozu, jakož i v pěších ulicích a zónách, je třeba dodr

žet předepsané šířky.

2.4.3. Společný chodník a stezka pro cyklisty

Je-li nutno zcela uzavřít chodník nebo stezku pro cyklisty, 

potom je provoz chodců a cyklistů veden společně po silni
ci (chodníku nebo stezce pro cyklisty), která zbývá (viz sché

mata B/17 a B/18). Jestliže to není možné, pak se zřídí nou

zová cesta na parkovacím pruhu nebo vozovce 
(viz schémata B/19 a B/20), která se vzhledem k jízdnímu 

pruhu oddělí odpovídajícími uzávěrami. Společné vedení 
chodníku a stezky pro cyklisty se vyznačí dopravní značkou 

č. C 9 "Stezka pro chodce a cyklisty".

2.4.4. Příčná uzávěra, podélná uzávěra

Příčné i podélné uzávěry pracovních míst na chodnících 
a stezkách pro cyklisty se provádějí ochrannými dopravními 

zařízeními (tj. zejména zábradlím a ploty, viz kap. A.3.6.2. 

a A.3.6.4.) tak, aby pracovní místo bylo v příčném i po
délném směru souvisle ohrazeno a chodci a cyklisté byli 

chráněni proti nežádoucímu vstupu nebo pádu do výkopu.

Příčné uzávěry se doplňují výstražnými světly typu 2, po

délné uzávěry se doplňují výstražnými světly typu 3.
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Zasahuje-li pracovní místo na chodníku nebo stezce pro cyk

listy do vozovky, potom musí být ze strany vozovky prove

dena příčná i podélná uzávěra odpovídajícího provedení 

(tj. zpravidla směrovacími deskami a výstražnými světly, 

viz např. schéma B/20).

2.5. Pracovní místa v oblasti tramvajové dráhy

2.5.1. Všeobecně

Pracovní místa v oblasti tramvajové dráhy bez samostatné

ho tramvajového tělesa se vyznačují na základě schémat 

B/21-B/23.

2.5.2. Příčná uzávěra

Příčná uzávěra na tramvajové dráze se provádí směrovacími 

deskami doplněnými výstražnými světly typu 1 žluté nebo 

oranžové barvy. Na konci pracovního místa se příčná uzávě

ra provádí zpravidla zábranou. Silniční provoz se před pra

covním místem (resp. příčnou uzávěrou) usměrní do pomoc

ného jízdního pruhu pomocí přechodného vodorovného do
pravního značení, tvořeného např. značkovacími knoflíky.

2.5.3. Podélná uzávěra

Podélná uzávěra se provádí směrovacími deskami. Ze stra

ny kolejí může být pro zamezení vstupu osob na pracovní 

místo doplněna např. zábradlím, plotem apod.
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3. PRACOVNÍ MÍSTA S KRATŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

3.1. Všeobecne

Práce na pracovních místech s kratší dobou trvám se prová
dějí zpravidla bez pevných uzávěr a jejich zabezpečování se 

zajišťuje operativními prostředky (dopravní kužely, pracov

ní vozidla, pojízdné uzavírkové tabule, příp. výstražné hlíd
ky, viz schémata B/24 až B/27).

3.2. Pracovní místa na vozovce

Zabezpečení pracovních míst na vozovce se provádí do

pravními kužely výšky min. 0,50 m. Namísto dopravních 
kuželů je možné užít též vodicí desky. Pro příčnou uzávěru 

je zapotřebí nejméně tří dopravních kuželů (resp. vodicích 
desek), které se umístí tak, aby jejich příčné odstupy činily 

max. 1 m a podélné odstupy max. 6 m. Délka zúženého mís
ta (se střídavým provozem) nemá přesáhnout 20 m. Je-li pra

covní místo výjimečně provozováno v noci nebo za zhorše
ných podmínek viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť), po
tom mají být dopravní kužely tvořící příčnou uzávěru opat

řeny výstražnými světly typu 1 žluté nebo oranžové barvy.

Pro zabezpečení pracovních míst je rovněž možno užívat 

pojízdné uzavírkové tabule typu II nebo pracovní vozidla 

vybavená odpovídajícími výstražnými zařízeními (světelná 

šipka, světelná rampa).

Před stacionárním pracovním místem, které nem zabezpečo

váno pojízdnou uzavírkovou tabulí, musí být v odpovídají

cí vzdálenosti umístěna dopravní značka č. A 15 "Práce na 
silnici".

3.3. Pracovní místa na chodnících 
a stezkách pro cyklisty

Nejsou-li prováděny výkopové práce, potom pro zabezpe

čování krátkodobých pracovních míst na chodnících a stez
kách pro cyklisty dostačují dopravní kužely (výšky 

min. 0,50 m). Příčná uzávěra se vytvoří nejméně třemi kuže
ly v příčných odstupech max. 0,40 m a podélných odstupech 

max. 2,50 m. Podélné odstupy kuželů podélné uzávěry činí 

rovněž max. 2,50 m.

Jsou-li prováděny krátkodobé výkopové práce, potom musí 

být tato pracovní místa zabezpečena odpovídajícími ochran

nými zařízeními (ploty apod.).

3.4. Práce v oblasti tramvajové dráhy

V rámci pracovního místa s kratší dobou trvání v oblasti ko

lejových drah dostačuje uzavřít jízdní pruhy v oblasti kolejí 

příčnou a podélnou uzávěrou pomocí dopravních kuželů. 

Dopravní kužely příčné uzávěry mají výšku nejméně 

0,50 m a musí být opatřeny výstražnými světly typu 1 žluté 

nebo oranžové barvy, viz schéma B/26.

Pro podélnou uzávěru se užívají dopravní kužely o výšce 

min. 0,50 m, které se umísťují v podélných odstupech max. 

6 m. Je-li pracovní místo výjimečně provozováno za tmy, po

tom se doporučuje doplnit je výstražnými světly typu 2 žlu

té nebo oranžové barvy.

3.5. Měřičské práce

Pracovní místa, kde se provádějí měřičské práce se označují 
podle schéma B/27. Jsou specifická tím, že obvykle mají dvě 

pracovní oblasti v těsném sledu za sebou (první z nich mů

že být tvořeno např. nivelačním přístrojem a druhá nivelační 

latí).

K zabezpečení se nejčastěji užívají dopravní kužely výšky 

min. 0,50 m; vhodné je také užití pojízdné uzavírkové tabu
le typu II.

Dopravní kužely příčné uzávěry se umísťují v podélných 

odstupech 1-3 m a příčných odstupech max. 0,60 m. Maxi

mální podélné odstupy dopravních kuželů podélné uzávěry 

činí 6 m.

Není-li k zabezpečení měřičských prací užita pojízdná uza- 

vírková tabule, potom musí být v odpovídající vzdálenosti 

před pracovním místem umístěna dopravní značka č. A 15 

"Práce na silnici".

Celková délka pracovního místa nemá přesáhnout 100 m, 

délka žádné z obou pracovních oblastí pak nemá přesáh

nout 20 m.
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4. POHYBLIVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Pohyblivá pracovní místa jsou převážně tvořena pracovními 
vozidly nebo pracovními stroji, které se vzhledem k charak

teru své činnosti pohybují malou rychlostí, kontinuálně 

nebo přerušovaně (např. sekání trávy, kropení ulic, zametá

ní, zřizování vodorovného dopravního značení, mytí do

pravních značek či směrových sloupků apod.). V takovém 
případě jejich výstražná zařízení (zvláštní výstražné světlo,

popř. světelná šipka, světelná rampa) pro zabezpečování 

pracovního místa dostačují.

Ostatní pohyblivá pracovní místa (např. pracovní místa tvo
řená vozidly bez výstražných zařízení nebo osobami), se za

bezpečují pojízdnou uzavírkovou tabulí typu II.
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v

1

Silnice s malým dopravním 
zatížením nebo v dopravně 
zklidněné oblasti při malém 
zúžení.

Schéma B/1

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru
hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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v Silnice s malým dopravním 
zatížením nebo v dopravně 
zklidněné oblasti při výraz
ném zúžení.

Schéma B/2

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra zábradlím na 
straně chodníku/stezky pro 
cyklisty

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

A

1)mí)že být ve výjimečných 

případech menši (viz kap. 

B.2.2.2.)

2) užit i dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/3

V
Dvoupruhová silnice při ma
lém zúžení.

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

A

A15

50-70

1) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/17 až B/20

*) v případě odstavného pruhu 

nebo široké krajnice

vzdálenosti v metrech
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v Dvoupruhová vozovka s ve
dením provozu pomocným 
jízdním pruhem.

Schéma B/4

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 -1 m

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami, 
odstup max. 10 m.

oddělení protisměrných jízd
ních pruhů podle intenzity 
provozu vodicí stěnou, vodicím 
prahem, vodicí deskou, 
zvýrazňující deskou, řadou 
značkovacích knoflíků (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 -1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

1) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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30-50

5-10

- 30-50

-50-70

Dvoupruhová vozovka z po
loviny uzavřená.
Řízení provozu dopravními 
značkami.

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

Schéma B/5

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

1) může být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2.)

2) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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Dvoupruhová vozovka z po
loviny uzavřená.
Řízení provozu světelným 
signalizačním zařízením.

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

Schéma B/6

příčná čára souvislá z oranžové 
fólie, značkovacích knoflíků 
nebo barvy doporučena

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

příčná čára souvislá z oranžové 
fólie, značkovacích knoflíků 
nebo barvy doporučena

1)může být 

případech 

B.2.2.2.)

ve 

menší

výjimečných 

(viz kap.

A 2)užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě
. . _________

A
— 30-50 souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek

— 50-70

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/7

Dvoupruhová vozovka s pra
covním místem uprostřed.

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

1)může být ve výjimečných 

případech menší (viz kap.

os-oe-

qi-za

=5

§

A A

- 30-50

2)

- 50-70

B.2.2.2.)

2) v dopravně zklidněných ob

lastech: 30 - 50 m

vzdálenosti v metrech

52
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e 1-39

Dvoupruhová vozovka s obou
stranným zúžením.

Schéma B/8

30-50

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

podélné uzávěry oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

1) /T7Ůže být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2.)

2) v dopravně zklidněných ob

lastech: 30 - 50 m

A

ääJ B21a

30-50

3)užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

53



v v Čtyřpruhová vozovka s uzavír
kou jednoho pravého jízdního 
pruhu, příp. třípruhová vozov
ka s uzavírkou ve směru se 
dvěma jízdními pruhy.

Schéma B/9

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

LO
N-

c
£

Z2a

2)

příčná uzávěra zábranou

vymezení jízdního pruhu 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou 
doporučeno

podélná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

1) v případě dostatečných šíř

kových poměrů (např. smě

rově rozdělená komunikace) 

umístit vstřícně

1)

D16c

70-100

2) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru

hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

A A výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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v Čtyřpruhová vozovka s uza
vírkou jednoho levého 
jízdního pruhu, příp. třípru- 
hová vozovka s uzavírkou 
jednoho levého jízdního 
pruhu (dva jízdní pruhy 
v jednom směru).

Schéma B/10

o

na pracovních místech s kratší 
dobou trvání zpravidla bez vý
stražných světel

příčná uzávěra zábranou

vymezení jízdního pruhu 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou 
doporučeno

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

1)mívže být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2.)

I 70-100

2) v případě dostatečných šíř

kových poměrů (např. smě

rově rozdělená komunikace) 

umístit vstřícně

A A
výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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V v
Čtyřpruhová vozovka s uzavír
kou obou levých jízdních 
pruhů.

Schéma B/11

výstražné světlo typu 1

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

Z2a
0 příčná uzávěra zábranou

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

vymezení jízdních pruhů 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou 
doporučeno

příčná uzávěra zábranou

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

A A

1) v případě dostatečných šířko

vých poměrů (např. směrově 

rozdělená komunikace) umís

tit vstřícně

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech

56
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Schéma B/12

V , V

1)

B21b

------  10-20
------------ O

22a

2)

O

D45

---------30-50

100

1)
B21a

------150-170

D
D16c

170-200 

D
A15

—200-250

Ctyřpruhová vozovka s uza
vírkou jízdních pruhů jednoho 
směru.

příčné uzávěry mezi protisměr
nými jízdními pruhy jednostran
nými směrovacími deskami 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce 
příčná uzávěra na straně pra
covního místa zábranou

podélná uzávěra 
jednostrannými směrovacími 
deskami
odstup max. 10 m

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodicím prahem, 
vodicí deskou, zvýrazňující 
deskou, řadou značkovacích 
knoflíků (odstup 0,3 m - 1,0 m), 
fólií nebo barvou

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

podélná a příčná uzávěra jako 
nahoře

1) v případě dostatečných šířko

vých poměrů (např. směrově 

rozdělená komunikace) umís

tit vstřícně

2) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru
hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

výstražné světlo typu 1, 
v protisměru shodné

vzdálenosti v metrech

57

i



U

os-oe -

(i.

o------

OCH-OZ

Třípruhová vozovka s uzavír
kou směru s jedním jízdním 
pruhem.

Schéma B/13

vymezení jízdního pruhu 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou 
doporučeno

(z

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
ve směru s jedním jízdním 
pruhem výstražná světla typu 1 
na každé směrovací desce

podélné uzávěry
- na straně pracovního místa 
jednostrannými směrovacími 
deskami odstup max. 10 m

- mezi protisměrnými jízdními 
pruhy oboustrannými směro
vacími deskami
odstup max. 10 m

příčné uzávěry
- na straně pracovního místa 

zábranou
- mezi protisměrnými jízdními 

pruhy jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 
na každé směrovací desce

0

1) v případě dostatečných šířko

vých poměrů (např. směrově 

rozdělená komunikace) umís

tit vstřícně

2) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru
hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20 

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/14

Dvoupruhová vozovka s uza
vírkou poloviny vozovky. 
Uspořádání pro jednosměr
nou silnici.

případně se zřizuje objížďka

A T

2)

r
příčná uzávěra zábranou mini
málně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra jednostranný
mi směrovacími 
deskami odstup max. 10 m

příčná uzávěra vodicí tabulí 
výstražná světla typu 1

příčná uzávěra zábranou mini
málně 3 výstražná světla typu 1

l) může být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2.)

v.

2) užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích pru
hů, chodníků a/nebo stezek 

pro cyklisty podle schémat 

B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

59
i



Schéma B/15

Uzavírka silnice.

případně se zřizuje objížďka

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčné uzávěry v oblasti pra
covního místa zábranami 
minimálně 5 výstražných světel 
typu 1

T
I 200 m I E3a 

1

V.

na začátku uzavřené silnice 
značka "Slepá ulice", s do
datkovou tabulkou s udáním 
vzdálenosti, doplněná výstraž
ným světlem typu 1

r
D44d

D44a

vzdálenosti v metrech

60
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Chodník a/nebo stezka pro 
cyklisty v oblasti pracovního 
místa na vozovce.

Schéma B/16

podélné uzávěry
- při hloubce výkopu na hraně 

do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně 

do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně 

větší než 1,4 m plotem

výstražná světla typu 3 
odstup podélně max. 10 m

A

'\)užití dopravních značek a do

pravních zařízení v oblasti 

vozovky podle schémat B/1, 

B/2, B/4 až B/6, B/8, B/9,

B/12 až B/14

vzdálenosti v metrech

61
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1)

Z2b

Z2a

Z2b

Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyk
listy se zúženími.

jako pracovní místo s kratší 
dobou trvání zpravidla bez 
výstražných světel

II
« W 4

Z2b

Z2a

Z2b

příčné a podélné uzávěry
- při hloubce výkopu na hraně 

do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně 

do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně 

větší než 1,4 m plotem

j ■ ■ ■!

•*— A

Z2b

Z2a

Z2a

Z2a

Z2b

A

výstražná světla na:

- příčné uzávěře typu 2 
(jednostranná) 
odstup max. 1 m

- podélné uzávěře typu 3 
odstup max. 10 m

míra A
- u chodníků min. 1,0 m
- u stezek pro cyklisty min. 1,0 m
- u společných chodníků

a stezek pro cyklisty min. 1,5 m

1)užití dopravních značek a do

pravních zařízení v oblasti 
vozovky podle schémat B/1 

až B/6, B/8, B/9, B/12 až 

B/14

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/18

Stezka pro cyklisty souběžně 
s chodníkem.
Uzavírka stezky pro cyklisty 
Při záboru chodníku ana
logické.

příčná a podélná uzávěra 
zábradlím

výstražná světla na:

- příčné uzávěře typu 2 
(jednostranná) 
odstup max. 1 m

- podélné uzávěře typu 3 
odstup max.10 m

*1)užití dopravních značek a 

dopravních zařízení v oblasti 

vozovky podle schémat B/1 

až B/6, B/8, B/9, B/12 až

B/14

vzdálenosti v metrech

63
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Stezka pro cyklisty souběžně 
s chodníkem.
Nouzové převádění po par
kovacím pruhu.

Schéma B/19

uzávěra na straně pracovního 
místa:

- příčná uzávěra zábradlím 
výstražná světla typu 2 
(jednostranná) 
odstup max. 1 m

- podélná uzávěra zábradlím 
výstražná světla typu 3 
odstup max. 10 m

uzávěra na straně vozovky 
podle intenzity provozu vodící 
stěnou nebo zábradlím mezi 
směrovacími deskami

'\)užití dopravních značek a do

pravních zařízení v případě 

souběžných parkovacích 

pruhů, chodníků a/nebo ste

zek pro cyklisty podle sché

matu B/3

vzdálenosti v metrech

64
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Stezka pro cyklisty souběžně 
s chodníkem.
Nouzové převádění po vozov
ce.

Schéma B/20

A

uzávěra na straně pracovního 
místa:

- příčná uzávěra zábradlím 
výstražná světla typu 2 
(jednostranná) 
odstup max. 1 m

- podélná uzávěra zábradlím 
výstražná světla typu 3 
odstup max. 10 m

uzávěra na straně vozovky 
podle intenzity provozu vodící 
stěnou nebo zábradlím mezi 
směrovacími deskami

^ užití dopravních značek a 

dopravních zařízení v ob

lasti vozovky podle sché

mat B/1 až B/6, B/8, B/9, 

B/12 až B/14

vzdálenosti v metrech

65



v Dvoupruhová silnice s tram
vajovou dráhou.
Uzavírka tramvajové dráhy.

Schéma B/21

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6-1 m

příčná uzávěra zábranou

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m 
(v případě nedostatečných šíř
kových poměrů lze nahradit 
směrovací desky vodícími des
kami)

vymezení jízdního pruhu 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

B21a

30-50

A
50-70

vzdálenosti v metrech
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Dvoupruhová silnice s tram
vajovou dráhou.
Prekop silnice po částech - 
1. část ( provoz tramvajové 
dráhy zachován).

Schéma B/22

vymezení jízdních pruhů 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou

příčná uzávěra zábranou

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m 
(v případě nedostatečných šíř
kových poměrů lze nahradit 
směrovací desky vodícími des
kami)

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 -1 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

vzdálenosti v metrech

67
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Schéma B/23

Dvoupruhová silnice s tram
vajovou dráhou.
Překop silnice po částech 
2. část (výluka tramvajové drá
hy v obou směrech jízdy).

vymezení jízdních pruhů 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,3 - 1,0 m), fólií nebo barvou

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6-1 m 
(v případě nedostatečných šíř
kových poměrů lze nahradit 
směrovací desky vodícími des
kami)

výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

os-oe -

I B21a

---- 30-50

vzdálenosti v metrech

68



os-oe —

B^a Ibiw]

0

Pracovní místo s kratší dobou 
trvání se zúžením jednoho 
jízdního pruhu.

Schéma B/24

30-50

uzávěra dopravními kužely 
(výška 0,5 m)

A

A
o

o

A

příčné uzávěry 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m

CM

O
CM

xl
CT5

E

podélná uzávěra 
odstup max. 6 m

0

A

B21a

30-50

'l) může být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2.)

2) v případě delšího pracovního 

místa použít SSZ podle 

schématu B/6

vzdálenosti v metrech

69



Regulační plán B/25

Pracovní místo s kratší dobou 
trvání s pojízdnou uzavírko- 
vou tabuli.

Y
i

s

CM O
<M

x:ro
E

dopravní kužel (výška 0,5 m) 
výstražné světlo typu 1

pracovní vozidlo s pojízdnou 
uzavírkovou tabulí typu II

1) může být ve výjimečných 

případech menší (víz kap. 

B.2.2.2.)

2) v případě delšího pracovního 

místa použít SSZ podle 

schématu B/6

A

3)jen na stacionárních pracov

ních místech s kratší dobou 

trvání

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/26

Pracovní místo s kratší do
bou trvání s uzavírkou tram
vajové dráhy v jednom směru 
jízdy.

příčná uzávěra třemi dopravními 
kuželi (výška 0,5 m) 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m

podélné uzávěry dopravními 
kužely (výška min. 0,5 m) 
odstup max. 6 m

příčná uzávěra pěti dopravními 
kužely (výška 0,5 m) 
výstražné světlo typu 1 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m

í B21a

--------30-50
1)mt/že být ve výjimečných 

případech menší (viz kap. 

B.2.2.2.)

A15

----- 50-70

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/27

Měřičské práce s malým 
omezením na vozovce s pro
vozem v obou směrech.

o
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E

příčné uzávěry dopravními 
kužely
(výška 0,5 m) 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčně 0,6 - 1 m

výstražné světlo typu 1

podélná uzávěra dopravními 
kužely
(výška 0,5 m) 
odstup max. 6 m

▲

o
CM

E
výstražné světlo typu 1

v případě pohyblivých pracov
ních míst je třeba na nepřehled
ných silnicích nebo silnicích se 
silným a rychlým provozem 
rozmístit dopravní kužely způ
sobem odpovídajícím místním 
poměrům.

A
50

vzdálenosti v metrech
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PR 0 ZN AK

DOPHiVVNI ZNAČENI
kompletní servis

• prodej a pronájem dopravních 
značek a příslušenství

• půjčovna světelného značení 
a semaforů

• montáže, servis, údržba

• prodej a instalace silničních dopravních odrazek - „značkovací knoflíky"

• projekce, odborné poradenství, výpomoc a zajištění potřebných dokladů

• operativní organizace a řízení dopravy

• Provádíme dopravní opatření 
od nejjednodušších až po 

nejslozitejsi.

• Dopravní řešení jak v centrech 
velkých měst tak i na dálnicích, 
ale i v extravilánu.

PROZNAK, v. s. p.ř Na výhledech 4, 100 00 Praha 10, tei./fax: (02) 78 225 77-8
PROZNAK OSTRAVA, s. r. o., Bohumínská 63, 710 00 Ostrava, tel.: (069) 22 34 25, tel./fax: (069) 22 02 60

PROZNAK KLADNO, s. r. o., Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno 1, tel./fax: (0312) 60 02 15-6
SIGNEX BRNO, s. r. o., Vinohradská 82, 618 00 Brno-Černovice, tel./fax: (05) 53 46 01, tel.: (05) 45 21 64 16/116

HOT LINE SERVICE 060 1 2 1 5 2 1 6, 0602 2 1 5 2 1 6



PR O ZNAK Dopravní značení od A do Z.
1

$

PROZNAK, v. s. p.ř Na výhledech 4, 100 00 Praha 10, tel./fax: (02) 78 225 77-8

PROZNAK OSTRAVA, s. r. o., Bohumínská 63, 710 00 Ostrava, tel.: (069) 22 34 25, tel./fax: (069) 22 02 60
PROZNAK KLADNO, s. r. o.. Dukelských hrdinů 1372, 272 01 Kladno 1, tel./fax: (0312) 60 02 15-6
SIGNEX BRNO, s. r. o., Vinohradská 82, 618 00 Brno-Černovice, tel./fax: (05) 53 46 01, tel.: (05) 45 21 64 16/116

HOT LINE SERVICE 060 1 2 1 5 2 1 6, 0602 2 1 5 2 1 6



CAST C

SILNICE MIMO OBEC



VŠEOBECNĚ, PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

1. VŠEOBECNĚ

Za silnice mimo obec se považují všechny pozemní komuni

kace mimo obec s výjimkou dálnic a silnic pro motorová vo

zidla.

Tato část zohledňuje odlišnosti silničního provozu mimo 

obec. V případě, že nejvyšší dovolená rychlost nepřevyšuje 

60 km-h'1, platí přiměřeně příslušná ustanovení části B (sil

nice v obci).

2. PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

2.1. Vzdálenosti pro umísťování dopravních 
značek

Jestliže by pracovní místo vyvolávalo nebezpečí dopravní 
kongesce, potom se v přiměřené vzdálenosti před ním 

(cca 1000 m) umístí navíc předběžná dopravní značka 

č. A15 "Práce na silnici" doplněná výstražným světlem ty

pu 1 žluté nebo oranžové barvy. Zákazové a příkazové do
pravní značky musí být v případě pracovních míst delších 

než 300 m opakovány v intervalu 300 - 500 m a pokud se 

v oblasti pracovního místa vyskytne křižovatka, je nutno za 

každou křižovatkou dopravní značky opakovat.

Údaje o vzdálenostech se vztahují na začátek zúžení resp. 

změny vedení jízdních pruhů vyvolané pracovním místem 

(vztažný bod).

Vzdálenosti umísťování jsou rovněž patrné ze schémat 

části C.

2.2. Vedení provozu

2.2.1. Všeobecně

V oblasti pracovního místa je třeba se snažit o zachování stá

vajícího počtu jízdních pruhů, resp. aplikaci takového do

pravního řešení, které umožňuje zachování vedení provozu 

v obou směrech.

Zbývá-li pro vedení provozu v oblasti pracovního místa jen 
jeden jízdní pruh pro oba směry jízdy, potom je třeba na zá

kladě místní situace a intenzity provozu rozhodnout, zda je 

možno provoz řídit pomocí střídavého provozu (viz 
kap. C.2.3.3.) nebo zda je nutné zřídit objížďku (viz 

kap. C.2.3.4.). Lze případně uplatnit i vhodnou kombinaci

obou způsobů (např. nařídit objížďku jen pro určitá vozidla, 

jen v určitých časových obdobích nebo jen v jednom směru 

jízdy).

Při vysokých intenzitách provozu a pokud není možné pře
vést provoz na objížďkovou trasu, je třeba zvažovat mož

nost zřízení provizorní objížďkové silnice přímo v rámci 

pracovního místa.

2.2.2. Šířka jízdních pruhů

Minimální šířka jízdního pruhu na pracovním místě činí 
2,75 m. Provoz v obou směrech je tedy (případně při vyzna

čení pomocných jízdních pruhů) možný ještě při zbytkové 

šířce vozovky 5,5 m.

Při malém dopravním zatížení, resp. nízkém podílu těžké 

dopravy a malé délce pracovního místa je ještě přípustné ve

dení provozu v obou směrech při zbývající šířce vozovky 

5 m.

Je-li provoz v rámci pracovního místa veden pomocí střída
vého provozu, potom nemá být zbývající šířce jízdního pru

hu menší než 3 m.

2.2.3. Příčná uzávěra

Příčná uzávěra se vytváří směrovacími deskami, umístěnými 

v ostrém úhlu k ose vozovky a doplněnými soupravou žlu

tých nebo oranžových výstražných světel typu 1. Při uzavírce 

jízdního pruhu se užívá pěti a při zúžení jízdního pruhu tří 
směrovacích desek. Podélné odstupy směrovacích desek 

příčné uzávěry na začátku pracovního místa činí max. 

10 m a příčné odstupy (kolmo k ose vozovky) 0,6 -1 m tak, 

aby uzávěra byla postavena v úhlu přibližně 1:10.
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PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

příčná uzávěra mimo obec 1:10

cca 3,5 m

'i
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1 i
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E

1 $

E

1 1
8,

75

Musí-li být uzavřeny dva nebo více jízdních pruhů v jednom 

směru jízdy, potom je třeba provést příčné uzávěry každého 
jízdního pruhu samostatně a mezi nimi zřídit delší přechod

né úseky vymezené podélnou uzávěrou (příčné uzávěry 

délkově odsazeny a počet jízdních pruhů snižován postup

ně). Uzavření několika jízdních pruhů jedinou příčnou uzá

věrou se nedovoluje.

2.2.4. Podélná uzávěra

Podélná uzávěra se provádí směrovacími deskami umístě

nými v podélných odstupech max. 20 m.

podélná uzávěra mimo obec

i

J
J

2.3. Regulace provozu

2.3.1. Všeobecně

Pracovní místa na silnicích mimo obec se zabezpečují na zá
kladě schémat C/l až C/15.

Hraničí-li s pracovními místy na vozovce bezprostředně do

pravní oblasti pěší a cyklistické dopravy, potom je třeba respek

tovat příslušná ustanovení a schémata z části B těchto zásad.

2.3.2. Nejvyšší rychlosti

V rámci pracovního místa, které nevyvolává zúžení vozov
ky (situace odpovídající schématu C/l), je možno povolit 

nejvyšší dovolenou rychlost 80 km.lť, jestliže tomu nebrá- 

ní jiné důvody (např. ochrana pracovníků).

Nižší hodnoty nejvyšší dovolené rychlosti (např. 40 km.h_1 

nebo i méně) se připouštějí jen v odůvodněných výjimeč

ných případech (ochrana osob, v důsledku pracovního mís

ta vzniklá ostrá zatáčka, velké nerovnosti při přejezdu pro

vizorních vozovek nebo můstků, střídavý provoz apod.).

2.3.3. Střídavý provoz

Je-li v rámci pracovního místa k dispozici jen jeden jízdní 

pruh a je nezbytné zachovat provoz v obou směrech jízdy, 

potom se pro regulaci provozu uplatňuje střídavý provoz. 
O způsobu řízení střídavého provozu rozhoduje konkrétní 
dopravní situace v rámci pracovního místa.

Úprava silničního provozu pouze pomocí dopravních zna

ček č. B 26 "Přednost protijedoucích vozidel" a č. D 7 "Před

nost před protijedoucími vozidly" je možná při splnění ná

sledujících předpokladů:

- nejde o silnici s více jízdními pruhy v jednom směru jízdy,

- délka úzkého úseku nepřesahuje včetně příčných uzávěr 

50 m,

- celý úzký úsek je v obou směrech jízdy dobře přehledný,

- na vjezdové straně, kde je značkou č. B 26 uložena povin
nost dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, se ne

tvoří příliš dlouhá kolona čekajících vozidel,

- intenzita silničního provozu nepřesahuje v obou směrech 

současně hodnotu 500 vozidel za hodinu.

Nejsou-li tyto předpoklady splněny, musí být zavedeno ří
zení pomocí SSZ popsaného v kap. A.3.4. Řízení střídavého 

provozu SSZ nezbavuje povinnosti osadit v rámci pracovm- 
ho místa dopravní značky č. B 26 "Přednost protijedoucích 

vozidel" a č. D 7 "Přednost před protijedoucími vozidly".

2.3.4. Objížďka

Pro objížďkové trasy by měly být vybrány takové silnice, 

které pro účastníka silničního provozu znamenají co nej- 

menší zajížďku, vyhovují intenzitě a skladbě odkláněného 

provozu.
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PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

Nestačí-li objížďková trasa intenzitě a druhu odkláněného 

provozu, pak je nutno přijmout odpovídající opatření. Mo

hou být stavební (např. rozšíření vozovky) a dopravně- 

-inženýrská (např. zavedení zákazů zastavení a stání, ome

zení rychlosti, zjednosměmění).

Na objížďkové trase je třeba přizpůsobit přednost v jízdě 

změněné organizaci provozu. Je-li provoz odkláněn ze silni

ce s předností v jízdě, potom je žádoucí její zachování 

i na objížďkové trase. Dojde-li ke změně místní úpravy, 

např. změně přednosti v jízdě, musí být účastníci silničního 

provozu na tuto skutečnost upozorněni dopravní značkou 

č. D 45 "Změna místní úpravy".
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PRACOVNÍ MÍSTA S KRATŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

3. PRACOVNÍ MÍSTA S KRATŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

3.1. Všeobecně

Zabezpečování prací v rámci pracovního místa s kratší do

bou trvání se zajišťuje operativními prostředky (dopravními 

kužely, vodicími deskami, pojízdnými uzavírkovými tabu

lemi a zařízeními předběžné výstrahy) podle schémat C/11 

a C/12.

Nejběžnějším dopravním zařízením jsou dopravní kužely 

výšky nejméně 0,50 m. Namísto dopravních kuželů je mož

né užít též vodicí desky. Pro příčnou uzávěru se užijí ale

spoň tři dopravních kužely (resp. vodicí desky), které se ro

zestaví tak, aby jejich příčné odstupy činily 0,6 -1 m a podél

né odstupy 1 - 3 m. Délka úzkého úseku nesmí přesáhnout 

50 m.

Je-li pracovní místo výjimečně provozováno v noci nebo za 

zhoršených podmínek viditelnosti (mlha, sněžení, hustý 

déšť), potom mají být dopravní kužely tvořící příčnou uzá

věru opatřeny výstražnými světly typu 1 žluté nebo oranžo
vé barvy.

Pro zabezpečování pracovních míst lze rovněž užít pojízdné 

uzavírkové tabule typu II nebo pracovní vozidla vybavená 

odpovídajícími výstražnými zařízeními (zvláštními výstraž

nými světly, světelnými šipkami, světelnými rampami).

Před pracovním místem, které není zabezpečováno pojízd

nou uzavírkovou tabulí, musí být v odpovídající vzdálenos

ti umístěna dopravní značka č. A15 "Práce na silnici".

Jestliže se během prací v rámci pracovního místa s kratší 
dobou trvání projeví uváděný způsob zabezpečem z hledis

ka bezpečnosti nebo plynulosti provozu jako nedostatečný, 

potom se pracovní místo s kratší dobou trvání zabezpečí 
stejnými prostředky, jako pracovní místo s delší dobou 
trvání.

3.2. Měřičské práce

Měřičské práce se zabezpečují na základě schématu C/15. 
Nejběžnějším užívaným zařízením jsou dopravní kužely 

výšky min. 0,50 m; lze užívat též pojízdnou uzavírkovou ta
buli typu II.

Dopravní kužely příčné uzávěry se umísťují v podélných 

odstupech 1-3 m a příčných odstupech 0,6 -1 m. Maximál

ní podélné odstupy dopravních kuželů podélné uzávěry 

jsou 6 m.

Způsobují-li měřičské práce výrazné omezení šířky vozovky 
a k jejich zabezpečem není užita pojízdná uzavírková tabu

le, potom musí být kromě dopravní značky č. A15 "Práce na 

silnici" umístěna i dopravní značka č. A 6a nebo č. A 6b 

"Zúžená vozovka" a dopravní značky stanovující nejvyšší 

dovolenou rychlost (příklad viz schéma B/16). Hodnota nej

vyšší dovolené rychlosti se volí s ohledem na místní pod
mínky a požadavky ochrany pracovníků; neměla by pokles

nout pod 60 km.lr1, výjimečně se připouští 40 km Jr1.

Celková délka pracovního místa s jednou pracovní oblastí 

nesmí přesáhnout 50 m, se dvěma pracovními oblastmi 

100 m.
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POHYBLIVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

4. POHYBLIVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Pohyblivá pracovní místa jsou převážně tvořena pracovními 
vozidly nebo pracovními stroji, které se vzhledem k charak

teru své činnosti malou rychlostí kontinuálně nebo přerušo

vaně pohybují (např. sekání trávy, údržba dopravního zna

čení, mytí směrových sloupků apod.). V takovém případě je

jich výstražná zařízení (světelná šipka doplněná dopravní 

značkou č. C 5a nebo C 5b "Přikázaný směr objíždění", 

zvláštní výstražné světlo, světelná rampa) většinou pro za

bezpečování pracovního místa dostačují.

Ostatní pohyblivá pracovní místa (např. pracovní místa tvo
řená vozidly bez výstražných zařízení nebo osobami) se za
bezpečují pojízdnou uzavírkovou tabulí typu II nebo ale

spoň pracovním vozidlem (pracovním strojem) se zapnu

tým odpovídajícím výstražným zařízením.

Není-li pohyblivé pracovní místo viditelné na takovou 
vzdálenost, aby byla zaručena včasná reakce řidičů přijíždě

jících vozidel a nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silniční
ho provozu (např. při sekání trávy nebo mytí dopravních

značek v nepřehledných zatáčkách nebo za vrcholy stoupá

ní apod.), potom musí být na takové pracovní místo vhod

ným způsobem s předstihem upozorněno. Např. pohybuje- 

li se pracovní místo velmi pomalu nebo přerušovaně po kro

cích, umístí se dopravní značka č. A 15 "Práce na silnici" 

v přiměřené vzdálenosti (cca 200-300 m) od pracovního mís

ta. Přitom se průběžně přemísťuje ve směru pohybu pracov

ního místa. Tato značka smí být skládacího provedení (např. 
značka tvaru čtyřstěnu na třínožce) a lze ji opatřit dodatko

vou tabulkou, informující o charakteru pracovní činnosti 

(sekání trávy, mytí značek, provádění vodorovného značení 
apod.). Žádoucí je rovněž její zvýraznění pomocí výstražné

ho světla typu 1.

Pokud by průběžné přemísťování dopravní značky č. A 15 
"Práce na silnici" nebylo možné nebo praktické (vyšší rych

lost pohybu pracovního místa), potom se pro předběžné va

rování užije pojízdná uzavírková tabule typu II, která se po
hybuje synchronně s pracovním místem v odpovídající 

vzdálenosti před ním.
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Pracovní místo bez zúžení 
vozovky.

Schéma C/1

0

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

300

'\)opakování v případě pracov

ních míst delších než 300 m 

v kroku 300 m - 500 m

A

vzdálenosti v metrech
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Schéma C/2

S malým zúžením vozovky.

výstražné světlo typu 1

003
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příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1 : 3 
odstup max. 6 m

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1 m), fólií nebo barvou v oblasti 
pracovního místa je doporučeno

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami náběhový 
úhel cca 1:10 
odstup max. 6 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

'\)opakování v případě pracov

ních míst delších než 300 m 

v kroku 300 m - 500 m

A
výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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v Vedení provozu pomocným 
jízdním pruhem.

výstražné světlo typu 1

Schéma C/3

oos

(r

Eoza

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1 : 3 
Odstup max. 6 m

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
zvýrazňujícími deskami, znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5 - 
1 m) fólií nebo barvou

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1:10 
odstup max. 6 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

A

ÖU B20a

200 1) opakován/ v případě pracov

ních míst delších než 300 m 

v kroku 300 m - 500 m

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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Uzavírka jednoho jízdního 
pruhu.
Řízení provozu bez světelné
ho signalizačního zařízení.

Schéma C/4

výstrážné světlo typu 1

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1 : 3 
odstup max. 6 m

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1:10 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

QUI B20a

300

A
400

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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Uzavírka jednoho jízdního 
pruhu.
Řízení provozu světelným sig
nalizačním zařízením.

Schéma C/5

výstražné světlo typu 1

příčná čára souvislá z oranžové 
fólie, značkovacích knoflíků ne
bo barvy doporučena

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1 : 3 
odstup max. 6 m

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

příčná čára souvislá z oranžové 
fólie, značkovacích knoflíků ne
bo barvy doporučena

1 )opakování v případě pracov

ních míst delších 300 m v kro

ku 300 m - 500 m

A

ÄÄ1 B21a

400

600 m I E3a
600

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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Schéma C/6

Pracovní místo na přechodu 
z obce mimo obec.
Uzavírka jednoho jízdního 
pruhu.
Řízení provozu dopravními 
značkami.

výstražné světlo typu 1

eaea ONda
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o
co

c
E

0

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1 : 3 
odstup max. 6 m

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1
(alternativa: směrovací desky 
odstup 1 - 2 m podélně 

0,6 - 1 m příčně 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce)

os

eiza
A6b

A
vzdálenosti v metrech
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200

(80* B20a
^ -300

-400

A
-600

Třipruhová vozovka.
Uzavírka pravého jízdního 
pruhu ve směru se dvěma 
jízdními pruhy.

vymezení jízdního pruhu znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5 - 
1 m), fólií nebo barvou v oblasti 
pracovního místa doporučeno

Schéma C/7

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1 : 3 
odstup max. 6 m

podélná uzávěra jednostranný
mi směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1:10 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

'l) opakování v případě pracov

ních míst delších 300 m v kro

ku 300 m - 500 m

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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B20a

- 100

- 200 

B20a

- 300

B21a

- 400

A15

E3a
- 600

Třípruhová vozovka.
Uzavírka ve směru s jedním 
jízdním pruhem.

výstražné světlo typu 1

Schéma C/8

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deska
mi, vodicím prahem, zvýrazňu- 
jícími deskami, značkovacími 
knoflíky (odstup 0,5 - 1 m), fólií 
nebo barvou

podélná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 20 m

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami náběhový 
úhel cca 1:10 (směrovací desky 
bez výstražných světel na konci 
pracovního místa cca 1 : 3) 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce

/\) opakování v případě pra

covních míst delších 300 m 

v kroku 300 m - 500 m

výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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Objížďka pracovního místa 
po pomocné vozovce.

Schéma C/9

výstražné světlo typu 1

200 m
------ ---200

I B20a

-----300

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5 - 
1 m), fólií nebo barvou

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1:10 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
náběhový úhel cca 1:10 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

1) v případě objížděk delších 

300 m opakování v kroku 

300 m - 500 m

B21a

-----400
výstražné světlo typu 1

vzdálenosti v metrech
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Objížďka v důsledku uzavírky 
silnice.

Schéma C/10a

podélná čára souvislá značko
vacími knoflíky, fólií nebo 
barvou

příčná čára souvislá z oranžové 
fólie, značkovacích knoflíků 
nebo barvy

příčná uzávěra vodicí tabulí 
výstražná světla typu 1

1) stávající orientační dopravní 

značení zrušit

vzdálenosti v metrech
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Schéma C/1 Ob

Objížďka v důsledku uzavírky 
silnice.

příčná uzávěra vodicí tabulí 
výstražná světla typu 1

OBEC B I D44c

1) stávající orientační dopravní 

značení zrušit

vzdálenosti v metrech
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Pracovní místo s kratší dobou 
trvání s umístněním doprav
ních značek.

Schéma C/11

uzávěra dopravními kužely 
(výška min. 0,5 m)

0 příčná uzávěra 
odstup podélně 1 - 3 m 

příčně 0,6 - 1 m

o
m
xra
E

podélná uzávěra 
odstup max. 6 m

příčná uzávěra 
odstup podélně 1 - 3 m 

příčně 0,6 - 1 m 
výstražné světlo typu 1

-200

A
vzdálenosti v metrech
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Pracovní místo s kratší dobou 
trvání s pojízdnou uzavírko- 
vou tabulí.

Schéma C/12

uzávěra dopravními kužely 
(výška min. 0,5 m doporučena)

0
příčná uzávěra 
odstup podélně 1 - 3 m 

příčně 0,6 - 1 m

O
LO

><
CT3
E

podélná uzávěra 
odstup max. 6 m

v o
pracovní vozidlo s pojízdnou 
uzavírkovou tabulí typu II

A
d

200

1) zařízení předběžné výstrahy 

jen tehdy, jestliže není praco

vní vozidlo zřetelně viditelné 

ze vzdálenosti min. 200 m

vzdálenosti v metrech
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Schéma C/13

Pohyblivé pracovní místo.

o ▲ o

"m
E
o

pracovní vozidlo s pojízdnou 
uzavírkovou tabulí typu II

0

qi-sa

------------ *—0

1) 1)jen tehdy, jestliže pracovní 

vozidlo není zřetelně viditelné 

ze vzdálenosti min. 200 m

vzdálenosti v metrech
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Pracovní místo pro provádění 
vodorovného dopravního zna
čení ve středu vozovky.

Schéma C/14

20

▲ 0

A

A
M

značkovací stroj se světelnými 
šipkami typu B

0

02

qi-za

AÄ
I

dopravní kužely (výška 0,3 m) 
ve vzdálenosti odpovídající 
době schnutí

A
i

A
I

1) ne/ze-// dodržet, je potřeb

ná uzavírka jízdního pruhu

2)jen tehdy, jestliže pracovní 

vozidlo není zřetelně viditelné 

ze vzdálenosti min. 200 m

vzdálenosti v metrech
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Schéma C/15

Měřičské práce s malým 
omezením na vozovce s pro
vozem v obou směrech.

OCH'

eiza

0

B21b
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■-100

příčné uzávěry dopravními 
kužely
(výška 0,50 m) 
odstup podélně 1 - 3 m 

příčně 0,6 - 1 m

podélná uzávěra dopravními 
kužely
(výška 0,50 m) 
odstup max. 6 m

výstražná světla typu 1 na 
každém kuželu první příčné 
uzávěry

v případě pohyblivých pracov
ních míst je třeba na nepřehled
ných silnicích nebo silnicích se 
silným a rychlým provozem 
v dostatečné vzdálenosti před 
pracovním místem postavit vý
stražnou hlídku a dopravní 
kužely rozmístit způsobem od
povídajícím místním poměrům.

A
200

vzdálenosti v metrech
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CAST D
DÁLNICE A SILNICE 

PRO MOTOROVÁ VOZIDLA



VŠEOBECNĚ, PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

1. VŠEOBECNĚ

Pro přechodné dopravní značení na dálnicích a silnicích pro 

motorová vozidla platí ustanovem části A s dále uvedenými 
odchylkami.

2. PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

2.1. Vzdálenosti pro umísťování dopravních 
značek

Pracovní místo je zpravidla ve vzdálenostech 2000 m 

a 800 m vyznačeno dopravní značkou č. A15 "Práce na sil
nici" s dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost". Značka 

č. A 15 ve vzdálenosti 2000 m musí být doplněna výstraž

ným světlem typu 1 žluté nebo oranžové barvy. Způsobuje- 
li pracovní místo jen malé zúžení jízdního pásu, resp. jízdní

ho pruhu, potom stačí jeho vyznačení značkou č. A 15 ve 

vzdálenosti 800 m, případně opakovanou ve vzdálenosti 

400 m. Potom následují zpravidla v krocích 100 m zákazo

vé, výstražné a informativní značky dle schématu.

Snižování nejvyšší dovolené rychlosti dopravními značkami 

č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" se provádí stupňovitě 

po max. 20 km.h'1, přičemž vzdálenost jednotlivých značek 

činí nejméně 200 m.

Jestliže v rámci pracovního místa hrozí nebezpečí dopravní 

kongesce (kolona vozidel), potom se v přiměřené vzdálenos

ti před ním (cca 3-4 km) umístí navíc značka č. A15 "Prá

ce na silnici" doplněná výstražným světlem typu 1 žluté 

nebo oranžové barvy.

Údaje o vzdálenostech se vztahují na začátek zúžení 

resp. změny vedení jízdních pruhů vyvolané pracovním 
místem (vztažný bod).

2.2. Vedení provozu

pro vedení provozu využívána i zpevněná krajnice (vyme

zení pomocných jízdních pruhů přechodným vodorovným 

značením).

2.2.2. Šířka jízdních pruhů

Minimální šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa 

činí 3,25 m. Jízdní pruhy, které jsou určeny pouze pro pro

voz vozidel, jejichž šířka nepřesahuje 2 m, musí mít šířku 
minimálně 2,50 m, v odůvodněných případech minimálně 

2,20 m (tzv. úzké pruhy).

Při rozvrhování šířek pomocných jízdních pruhů se šířky 
dělicích čar připočítávají jednou polovinou každému z obou 
přilehlých jízdních pruhů. Šířka vodicích čar, vymezujících 

okraje vozovky, se celá počítá do šířky přiléhajícího jízdního 

pruhu. Tato pravidla platí stejně i při vytváření dělicích 

a vodicích čar ze značkovacích knoflíků.

Disponibilní větší šířky jízdního pásu se rozdělí v následují
cím pořadí:

a) zlepšení oddělení směru a protisměru pomocí dělicího 

pruhu o šířce 0,5 m,

b) volba šířky pomocného jízdního pruhu 2,75 m (namísto 

2,5 m) pro vozidla s maximální šířkou 2 m,

c) volba šířky pravého pomocného jízdního pruhu pro 

všechna vozidla 3,5 m (namísto 3,25 m) při zachovám 

pomocného jízdního pruhu 2,75 m pro vozidla do 
šířky 2 m,

d) volba šířky pomocného jízdního pruhu pro vozidla do 

šířky 2 m o hodnotě 3 m (namísto 2,5 m).
2.2.1. Všeobecně

V oblasti pracovního místa je zásadně třeba se snažit o za

chování stávajícího počtu jízdních pruhů. Přitom může být
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PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

2.2.3. Oddělování jízdních pruhů

Oddělování jízdních pruhů stejného směru.

Jízdní pruhy stejného směru jízdy se oddělují přechodným 

vodorovným dopravním značením, vytvořeným nejčastěji 

ze značkovacích knoflíků, příp. značkovací fólie.

Mimo oblasti převádění provozu se jízdní pruhy oddělují 

podélnou čarou přerušovanou s kadencí 6-12-6 (6 m čára, 

12 m mezera).

V oblasti převáděm provozu a v přiměřené vzdálenosti před 

ní a za ní se jízdní pruhy oddělují podélnou čarou souvislou.

Oddělování protisměrných jízdních pruhů.

Protisměrné jízdní pruhy se oddělují vodícími dopravními 

zařízeními (viz kap. A.3.5., a to zejména: velkou zvýrazňují- 
cí deskou, vodicí deskou, vodicím prahem, vodicí stěnou 

(viz příslušné kapitoly části A). Při výběru vhodného typu 

vodícího zařízení je třeba zohlednit intenzitu provozu 

v konkrétním úseku dálnice.

Oddělovat protisměrné jízdní pruhy pouze značkovacími 

knoflíky nebo značkovací fólií není dovoleno.

Doporučeným řešením oddělení protisměrných jízdních 

pruhů je kombinace vodícího prahu s vodicí deskou. Je však 

možné užití samostatně postavených vodicích desek. V ta

kovém případě je nezbytné vytvořit podélnou čáru souvis

lou nebo lépe dvojitou podélnou čáru souvislou ze značko

vacích knoflíků. Dvojitá podélná čára souvislá se provede 

tak, aby bylo možno vodicí desky umístit mezi čáry. Její cel

ková šířka pak činí 0,5 m (rozteč min. 0,3 m).

2.2.4. Příčná uzávěra

Příčná uzávěra se zásadně provádí směrovacími deskami 

doplněnými soupravou výstražných světel typu 1 (VS 1) 

žluté nebo oranžové barvy.

Při uzavírce i zúžení jízdního pruhu se užívá pěti směrova

cích desek. Pouze tehdy, jedná-li se o práce na zpevněné 

krajnici nebo středním dělicím pásu, které nevyvolávají 

zúžení jízdního pruhu, pouze k němu těsně přiléhají, je pří

pustné užití tří směrovacích desek (viz např. schéma D/l, 

D/2, D/5).

příčná uzávěra na dálnici 1:10

3,75 m

Pro příčnou uzávěru převádějící provoz z jednoho jízdního 

pásu na druhý se užije deseti směrovacích desek se soupra

vou deseti výstražných světel typu 1 (VS 1) žluté nebo oran

žové barvy.

Směrovací desky příčné uzávěry se umísťují s podélným od

stupem max. 10 m a příčným odstupem max. 1 m (osová 

vzdálenost) tak, aby sklon uzávěry činil přibližně 1:10. Je 

třeba se snažit, aby jakékoli přesměrování provozu (změna 

směru jízdy) bylo provedeno co možná nejplynuleji, tzn. 

kde je to možné provést příčné uzávěry ve sklonu 1:20. Po
délný odstup směrovacích desek pak činí max. 20 m.

příčná uzávěra na dálnici 1:20

3,75m
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PRACOVNÍ MÍSTA S DELŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

Musí-li být vyloučeny dva nebo více jízdních pruhů v jed

nom směru jízdy, potom je třeba zřídit příčné uzávěry 

každého jízdního pruhu samostatně a mezi nimi zřídit delší 

přechodné úseky vymezené uzávěrou podélnou (příčné 

uzávěry musí být délkově odsazeny a počet jízdních pruhů 

snižován postupně). Vyloučení několika jízdních pruhů je

dinou příčnou uzávěrou se nedovoluje. Takto odsazená 

příčná uzávěra se provádí i při převádění provozu na proti

směrný jízdní pás tak, že se ve vzdálenosti cca 400 m před 

oblastí převádění provede příčná uzávěra levého jízdního 

pruhu a pak teprve vymezí oblast převádění. Tyto dvě uzá

věry spolu nesmějí v zájmu bezpečnosti silničního provozu 

sousedit.

2.2.5. Podélná uzávěra

Podélná uzávěra pracovního místa se provádí zásadně smě

rovacími deskami, jejichž podélné odstupy smějí činit nejvý
še 20 m. Podélná uzávěra může být doplněna výstražnými 

světly typu 2 (VS 4) žluté nebo oranžové barvy na každé 

druhé a poslední směrovací desce.

podélná uzávěra na dálnici

I

í I
E. f---

2.2.6. Nájezd a výjezd

Při nájezdech v oblasti vedení provozu s pomocnými jízdní

mi pruhy je třeba se snažit o zřízení připojovacího 

(resp. odbočovacího) pruhu, případně i ve zkrácené, provi

zorní formě. Není-li to možné, potom se provede zaústěm 

nájezdu přímo do jízdního pruhu stanoveným způsobem 

(viz schéma D/9 a D/21).

Výjezdy v oblasti pracovního místa se zabezpečují a osazují 
dopravním značením dle schématu D/10, resp. D/22. Po

kud dálnice přechází ve dvoupruhovou silnici, provede se 

tento přechod dle schématu D/28.

Jestliže charakter pracovního místa neumožňuje zřízení 

provizorního výjezdu, potom se musí na tuto skutečnost

upozornit před výjezdem předcházejícím. Odpovídajícím 

způsobem je třeba upravit orientační dopravní značení, 

včetně zrušení přechodně neplatných cílů.

2.2.7. Zřizování nouzových zálivů

Na dlouhých pracovních místech (delších než 3 km), kde 

není k dispozici zpevněná krajnice, resp. je využita pro po
mocný jízdní pruh, by měly být podle možností zřizovány 

nouzové zálivy, které slouží nouzovému odstavení nepo

jízdných nebo havarovaných vozidel.

Pokud to práce na uzavřeném jízdním pásu v případě vedení 

provozu po druhé polovině vozovky připustí, mohou být pro 
tento účel využity i např. přejezdy středního dělicího pásu.

Nouzové zálivy mají být ze strany pracovního místa zabez

pečeny ochrannými zařízeními, např. betonovými svodidly.

2.3. Regulace provozu

2.3.1. Všeobecně

Pracovní místa na dálnicích a silnicích pro motorová vozid
la se zabezpečují na základě schémat D/l až D/28.

Pracovní místa, která nevyžadují převádění provozu na pro
tisměrný jízdní pás se zabezpečují dle schémat D/l až D/8.

2.3.2. Nejvyšší rychlosti

Nejvyšší dovolená rychlost v oblasti pracovního místa činí 

80 km.h"1. Toto platí i pro oblasti změn vedení jízdních pru
hů, jestliže změny nejsou příliš výrazné. V oblastech převá

dění provozu na protisměrný jízdní pás (přejezdy středního 

dělicího pásu) se zpravidla stanovuje maximální rychlost 

60 km.h_1. Nejvyšší dovolená rychlost 60 km.h4 by měla být 

stanovena též v případech kdy:

- šířka jízdního pruhu pro nákladní automobily činí výji

mečně méně než 3,25 m,

- pracovní prostor se nachází bezprostředně vedle prostoru 
dopravního (potom se omezení uplatní jen během pracov

ní doby a mimo pracovní dobu je třeba povolit rychlost 

vyšší),

- kryt vozovky v jízdním pruhu (např. povrch zpevněné 

krajnice, na němž je veden pomocný jízdní pruh) je ve 

špatném stavu,
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- pracovní místo je v podélném sklonu větším než 3,5 %.

Omezem na 40 km.lr1 se zavádí výjimečně, např. za těchto 

okolností:

- zvláštní nebezpečí na pracovním místě, jako např. nájezdy 

na pomocné mosty s ocelovými deskami, výkopy bezpro
středně na okraji vozovky s nebezpečím zřícem vozidla 

apod.,

- nutný občasný pohyb pracovních strojů nebo pracujících 

osob v jízdním pruhu.

Při omezení na 40 km.lr1 se dodatečně umístí příslušná vý

stražná značka, např. dopravní značka č. A 7 "Nerovnost 
vozovky".

Nejvyšší dovolená rychlost může být výjimečně stanovena 
na hodnotu 100 km.lr1, jestliže jsou k oddělení jízdního pru

hu od pracovní oblasti užita ochranná zařízení s vysokým 

stupněm bezpečnosti (betonová svodidla), šířky levého po

mocného jízdního pruhu činí alespoň 3 m a pravého alespoň 

3,5 m a jestliže tomu nebrání výše zmíněné okolnosti.

Pro stanovení nejvyšších rychlostí v oblastech převádění 

jsou rozhodujícími kritérii adheze za mokra a bezpečnost 

proti převrácení vozidel (zejména nákladních) za jakéhokoli 
stavu vozovky. Z tohoto hlediska je většinou (s ohledem na

geometrické dispozice přejezdů středního dělicího pásu) 

nutné stanovení nejvyšší dovolené rychlosti na 60 km.lr1 

a v případě nepříznivých okolností (např. výrazný výškový 
rozdíl obou jízdních pásů) 40 kmlr1.

2.3.3. Objížďka

Zřízení objížďky na dálnici nebo silnici pro motorová vozid
la připadá v úvahu zpravidla jen v případě náhlých a neoče

kávaných okolností (vážná dopravní nehoda, odstraňování 

následků živelné pohromy apod.).

Vzhledem k tomu, že na dálnici je provoz o vysokých 

intenzitách a s vysokým podílem těžké dopravy, je volba 
objížďkové trasy náročnou záležitostí. Jednodušší je situace 

tam, kde s dálnicí vede souběžná silnice.

Převedení provozu z dálnice (resp. silnice pro motorová 

vozidla) na objížďku se provede dle schématu D/14.

Objížďka na dálnici může připadat v úvahu i tehdy, jestliže 

při vedení obou směrů na jednom jízdním pásu zbývající 

počet jízdních pruhů nedostačuje intenzitě a skladbě provo
zu, nebo vznikají vážné dopravní problémy (kongesce). 

Potom může být vhodné převedem např. nákladní dopravy 

na objížďkovou trasu.
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3. PRACOVNÍ MÍSTA S KRATŠÍ DOBOU TRVÁNÍ

3.1. Všeobecně

Práce na pracovních místech s kratší dobou trvám se prová

dějí zpravidla bez pevných uzáver a jejich zabezpečování se 

zajišťuje operativními zařízeními (pojízdnými uzavírko- 

vými tabulemi, vodicími deskami, dopravními kužely, příp. 

zařízeními předběžné výstrahy). Základ tvoří schémata 

D/23 až D/27.

Doporučeným zařízením jsou pojízdné uzavírkové tabule 

typu I žluté nebo oranžové barvy, obvykle v kombinaci s do

pravními kužely výšky nejméně 0,75 m. Místo dopravních 

kuželů je možné užít vodicí desky.

Pro příčnou uzávěru se užívají výhradně pojízdné uzavírko

vé tabule; dopravní kužely nebo vodicí desky tvoří uzávěru 

podélnou a umísťují se v odstupech max. 10 m.

Jestliže je nutno pracovní místo provozovat za zhoršených 

podmínek viditelnosti (déšť, sněžení, mlha, soumrak, svítá

ní), je nutno na pracovní místo předem upozornit zařízením 

předběžné výstrahy (další pojízdná uzavírková tabule), 

viz schéma D/24 a D/26.

Práce na zpevněné krajnici se zabezpečují pojízdnou uza- 
vírkovou tabulí typu I se signálním obrazem světelného kří

že, viz schéma D/27.

3.2. Měřičské práce

Měřičské práce na dálnicích a silnicích pro motorová vozid

la se označují podle stejných pravidel jako pracovní místa 
s kratší dobou trvání, tj. pojízdnou uzavírkovou tabulí 

a kužely.

Celková délka pracovního místa s jednou pracovní oblastí ne

smí přesáhnout 50 m, se dvěma pracovními oblastmi 100 m.
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4. POHYBLIVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Při krátkodobých pracích na dálnicích a silnicích pro moto

rová vozidla je vhodné v zájmu bezpečnosti silničního pro

vozu, upřednostňovat pracovní místa s kratší dobou trvání 

před pracovními místy pohyblivými, pokud to charakter 

pracovní činnosti umožňuje.

Pohyblivá pracovní místa jsou převážně tvořena pracovními 

vozidly nebo pracovními stroji, vybavenými výstražnými 

zařízeními (zvláštní výstražné světelné zařízení, světelná

šipka, světelná rampa), které se vzhledem k charakteru své 

činnosti malou rychlostí, kontinuálně nebo přerušovaně po
hybují (např. sekání trávy, údržba dopravního značení, my

tí směrových sloupků nebo svodidel apod.).

Pohyblivá pracovní místa se zabezpečují pojízdnou uza- 

vírkovou tabulí typu I tak, aby mezi pojízdnou uzavírkovou 

tabulí a pracovním vozidlem (pracovním strojem) byla 

udržována stálá vzdálenost 50 - 80 m.
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v v
/

Schéma D/1

Jeden jízdní pruh a jeden 
pomocný jízdní pruh na 
zúženém dvou pruhovém jízd
ním pásu. Při pracích na 
středním dělicím pásu nebo v 
případě třípruhového jízdního 
pásu analogické.

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5 - 
1,0 m) nebo fólií v oblasti 
pracovního místa doporučeno

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 2 na kaž
dé směrovací desce

80 80 B20a

■100

mní B20a

■300

1) opakování v případě pra

covních míst delších než 

1000 m v kroku 1000 m

I 800 m |
A A

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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v v Dva pomocné jízdní pruhy na 
zúženém dvoupruhovém jízd
ním pásu. Při pracích na 
středním dělicím pruhu nebo 
v případě třípruhového jízdní
ho pásu analogické.

Schéma D/2

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1 m) nebo fólií

1) ve výjimečných případech 

min. 5,50 m

2) v případě pracovních míst 

o délce do 500 m souvislá 

čára

3) opakování v případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku 1000 m

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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2400

Jeden jízdní pruh na zúženém 
dvoupruhovém jízdním pásu. 
Při pracích na středním děli
cím pásu analogické, není-li k 
dispozici odstavný pruh.

Schéma D/3

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

podélná a příčná uzávěra (1:20) 
jako nahoře

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo folií v oblasti pra
covního místa doporučeno

1) ve výjimečných případech 

min. 3,0 m

2) opakování v případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku 1000 m

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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v Dva pomocné jízdní pruhy 
při pracích na středním 
dělicím pásu a existujícím 
odstavném pruhu.

Schéma D/4

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčné uzávěry směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky ( odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

1) ve výjimečných případech 

min. 5,50 m

2) v případě pracovních míst 

o délce do 500 m souvislá 

čára

3) opakování v případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku WOOm

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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D18+ B15
(2,0 m)

It... km tlJ----  50

D45+B15 
(2,0 m)

-----300

D45+B15 
(2,0 m)

— 600

800 m 800 m —800

2000 m
-2000

Tři pomocné jízdní pruhy 
na zúženém třípruhovém 
jízdním pásu.

Schéma D/5

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky ( odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

1) ve výjimečných případech 

min. 8,00 m

2) v případě pracovních míst 

o délce do 500 m souvislá čá

ra

3) opakování v případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku 1000 m

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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v v

400

rtf
200 m

Qm B20a

A\
200 m

500

600

Dva jízdní pruhy na zúženém 
třípruhovém jízdním pásu. 
Při pracích na středním děli
cím pásu analogické, resp. 
analogicky k D/4.

Schéma D/6

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

podélná a příčná uzávěra (1:20) 
jako nahoře

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

1) ve výjimečných případech 

min. 5,50 m

800 m

A A A

.100) “"*

A15

-----1100

A
E3a

i 8°°™J ----1200

A15

2400| 2000m l E3a

2) opakování v případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku 1000 m

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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d
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s
100

200
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i D16c
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400

500

600

700

-800

■1200

100 B20a
■1300

A A15

E3a_M0mJ --------- 140q

Á A15

E3a
■2600

Schéma D/7

Jeden jízdní pruh na 
zúženém třípruhovém jízd
ním pásu.

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:10 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčné uzávěry směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž - 
dé směrovací desce

podélná a příčná uzávěra (1:20) 
jako nahoře

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií doporučeno

opakování y případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku 1000 m

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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D18+ B15
(2,0.m)

It... km ti

(2,0 m)

200 m

D16c

100 B20a

A A A

Dva pomocné jízdní pruhy na 
zúženém třípruhovém jízdním 
pásu při pracích na středním 
dělicím pásu a existujícím 
odstavném pruhu.

Schéma D/8

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčné uzávěry směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

příčná a podélná uzávěra (1:20) 
jako nahoře

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

1) ve výjimečných případech 
min. 5,50 m

2) v případě pracovních míst 

o délce do 500 m souvislá čá

ra

3) opakování v případě pracov

ních míst delších než 1000 m 

v kroku 1000 m

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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Vedení provozu pro připojení 
větve křižovatky.

Vjezdy. *

Schéma D/9

Dva pomocné jízdní pruhy na 
zúženém jízdním pásu.

* jen pro výjimečné případy, kdy 
není možno ani zachovat nebo 
přestavět připojovací pruh, ani 
větev křižovatky uzavřít

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1 m) nebo fólií

Jeden jízdní pruh na zúženém 
jízdním pásu.

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1 m) nebo fólií

1) příčná čára souvislá 
Š - 0,50 m 

kadence vodicí čáry
1,50/1,50m, Š = 0,25 m 

z oranžové fólie, popř. značko

vacích knoflíků

2) umístění značek stanovit na 

základě místní situace

3) v oblasti rozhledu vjezdové 

části větve příp. nahradit 

směrovací desky vodícími 

prahy s vodícími deskami

vzdálenosti v metrech
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[80] B20a

300

Vedení provozu na odbočova- 
cí větvi křižovatky.

Výjezd.

Jeden jízdní pruh na zúženém 
jízdním pásu.

Schéma D/10

směrovací desky v oblasti 
výjezdu max. po 10 m 
výstražná světla typu 2 na 
každé směrovací desce

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

1) kadence vodicí čáry 
3,00/3,00 m, Š =0,25m 

z oranžové fólie, popř. 

značkovacích knoflíků

vzdálenosti v metrech

m
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Dva jízdní pruhy na proti
směrném jízdním pásu.

Schéma D/11a

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami, 
vodicím prahem nebo zvýrazňu- 
jícími deskami, užití značkova
cích knoflíků doporučeno

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/11b
^ vzdálenosti v metrech
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Schéma D/11 b

Dva jízdní pruhy na proti
směrném jízdním pásu.

^ Schéma D/11a

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deska
mi, vodicím prahem nebo 
zvýrazňujícími deskami, užití 
značkovacích knoflíků doporu
čeno

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

A A

1) opakování v intervalech 1000 m

B20a 
—11 00

A
E3a
—1200

AA15 

E3a
□ssěd -2400

výstražná světla typu 1, v proti
směru shodně

vzdálenosti v metrech
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Tři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu.

Schéma D/12a

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max.10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

oddělení protisměrných jízd
ních pruhů podle ' intenzity pro
vozu vodicí stěnou, vodícími 
deskami, vodicím prahem nebo 
zvýrazňujícími deskami

1) opakování v intervalech 1000 m 

Schéma D/12b
^ vzdálenosti v metrech

114



ooe
nza

002— 

9K]

001-—
Eoza

0

0 ----

OS — 
zea

Ä

1)
80) B20a

B21a 

Q E9
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■150

100

D18+B15 
(2,0 m)

V... km ti^ E4 gQ

--------------0

1
^(80)8203

—loo

B21a

E9

i
1

-200

iV

©
B E9

—400
B20a

—500
D45+B15 

(2,0 m)

- 600 
B21a

700

Schéma D/12b

Tři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu.

4^ Schéma D/12a_________

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deska
mi, vodicím prahem nebo 
zvýrazňujícími deskami

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

A

D45+B15 
(2,0 m)

-1000

B20a
—1100

A15

E3a
—1200

A15

E3a
— 2400

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v proti
směru shodně

vzdálenosti v metrech
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Tři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu.

Schéma D/13a

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami, 
vodicím prahem nebo zvýrazňu- 
jícími deskami

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/13b

vzdálenosti v metrech

116



-s2- 50

------100

----- 500

-----700

100) B20a

-1200

-2400

Tři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu.

Schéma D/13b

^ Schéma D/13a nebo D/13c

oddělení protisměrných jízd
ních pruhů podle intenzity 
provozu vodicí stěnou, vodícími 
deskami, vodicím prahem nebo 
zvýrazňujícími deskami

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5 - 
1 m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na 
každé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v pro
tisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/13c

Tři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu 
(jednopruhový nájezd).

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami, 
vodicím prahem nebo zvýrazňu- 
jícími deskami

1) opakování v intervalech 1000 m 

Schéma D/13b
^ vzdálenosti v metrech
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v v Převedení provozu z dálnice 
na jinou silnici.

Schéma D/14

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m

vymezení jízdních pruhů značko
vacími knoflíky (odstup 0,5 - 1 m) 
nebo fólií doporučeno

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražné světlo typu 1 na každé 
směrovací desce

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/15a

Tři pomocné jízdní pruhy 
na protisměrném jízdním 
pásu, jeden (pomocný) jízd
ní pruh na zúženém jízdním 
pásu.

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
výstražná světla typu 2 na každé 
směrovací desce (dle obr.) 
náběhový úhel cca 1:20

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/15b
^ vzdálenosti v metrech
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Schéma D/15b

Tři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pá
su, jeden (pomocný) jízdní 
pruh na zúženém jízdním 
pásu.

Schéma D/15a

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami, 
vodicím prahem nebo zvýrazňu - 
jícími deskami

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1, resp. ty
pu 2 (dle obr.) na každé směro
vací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce

B B
B21a

E9
-----700

A
A A

íV
600 m .

A

A

D45+ B15 
(2,0 m)

-1000

B20a
—1100
A15

E3a
—1200

E3a
— 2400

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v proti
směru shodně

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/16a
Čtyři pomocné jízdní pruhy 
na protisměrném jízdním 
pásu.V v

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

oddělení protisměrných jízd
ních pruhů podle intenzity 
provozu vodicí stěnou, vodícími 
deskami, vodicím prahem nebo 
zvýrazňujícími deskami

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/16b

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/16b

Čtyři pomocné jízdní pruhy 

na protisměrném jízdním 
pásu.

4 Schéma D/16a

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou,vodícími deskami, 
vodicím prahem nebo zvýraz- 
ňujícími deskami

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
Výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

B
B21

B E9 700

íV

A
I 800 m I A A

řV D45+B15 
(2,0 m)

-1000

A15

E3a
—1200

A15

E3a
— 2400

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v pro
tisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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Čtyři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu 
(bez odstavného pruhu).

Schéma D/17a

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
Výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami, 
vodicím prahem nebo zvýrazňu- 
jícími deskami

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/17b

vzdálenosti v metrech
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D18+B15 
(2,0 m) 

E4
—50

D45+B15 
(2,0 m)

-200

As
Ljt2iJ-1 200 

A15 
E3a

Čtyři pomocné jízdní pruhy 

na protisměrném jízdním 
pásu (bez odstavného 
pruhu).

Schéma D/17b

A Schéma D/17a

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek 
v oblasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v proti
směru shodně

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/18a

Čtyři pomocné jízdní pruhy 
na protisměrném jízdním 
pásu, dva (pomocné) jízdní 
pruhy na zúženém jízdním 
pásu.

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
výstražná světla typu 2 (dle obr.) 
na každé směrovací desce 
náběhový úhel cca 1:20

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami, 
vodicím prahem

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

.80) B20a

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/18b

vzdálenosti v metrech
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Čtyři pomocné jízdní pruhy 

na protisměrném jízdním 
pásu, dva (pomocné) jízdní 
pruhy na zúženém jízdním 
pásu.

Schéma D/18b

Schéma D/18a___________

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0,5- 
1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1, resp. 
typu 2 (dle obr.) na každé 
směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

pričňa uzavera směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v pro
tisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/19a

Pět pomocných jízdních 
pruhů na protisměrném 
jízdním pásu.

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodícími deskami 
nebo vodicím prahem

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/19b
^ vzdálenosti v metrech
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Schéma D/19b

i) Pět pomocných jízdních
A ßo) B20a pruhů na protisměrném

—150 jízdním pásu.
@1) B21a

0 -100
^ Schéma D/19a

nnUD18+B15lllfil (2,0 m)
• osi-j—50 vymezení jízdních pruhů znač-

kovacími knoflíky (odstup 0,5 - 
1 m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1, resp. 
typu 2 (dle obr.) na každé 
směrovací desce

I

80) B20a

00

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

si / 
1

$ /
AS/ / 
S?

#

200 m

H

600 m

B21a 

E9^ U-200

I

í
-400

B20a

-500

D45 + B15 
(2,0 m)

600

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na kaž
dé směrovací desce

0
B21a

E9
—700

B20a

D45+ B15 
(2,0 m)

-1000

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v proti
směru shodně

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/20a

Pět pomocných jízdních 
pruhů na protisměrném jízd
ním pásu, jeden (pomocný) 
jízdní pruh na zúženém 
jízdním pásu.

ooe —p

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

odstup směrovacích desek v 
oblasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 2 na 
každé směrovací desce

*

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodicí deskou 
nebo vodicím prahem

.80) B20a

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

1) opakování v intervalech 1000 m

Schéma D/20b

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/20b

A

A

\1)
[801 B2te

\1)
B21a

■ 150

00

Pět pomocných jízdních 
pruhů na protisměrném jízd
ním pásu, jeden (pomocný) 
jízdní pruh na zúženém 
jízdním pásu.

!' D18+ BIS 
(2,0 m)

— 50 
------0

^ Schéma D/20a

oddělení protisměrných jízdních 
pruhů podle intenzity provozu 
vodicí stěnou, vodicí deskou 
nebo vodicím prahem

vymezení jízdních pruhů 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,5-1m) nebo fólií

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m 
náběhový úhel cca 1:20 
výstražná světla typu 1, resp. 
typu 2 (dle obr.) na každé 
směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max 20 m

příčná uzávěra směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1:20 
odstup max 10 m 
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce

0
B21a

E9
-----700

3
A

A
A A

D45 + B15 
(2,0 m)

-1000

Í100I B20a

1100

Ar.:
(H2teľl_i200

An
2400

1) opakování v intervalech 1000 m

výstražná světla typu 1, v proti
směru shodně

vzdálenosti v metrech
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Vedení provozu na připo
jovací větvi křižovatky. *

Schéma D/21

Čtyři pomocné jízdní pruhy na 
přilehlém jízdním pásu.

*jen pro výjimečné případy, kdy 
není možno ani zachovat nebo 
přestavět připojovací pruh, ani 
větev křižovatky uzavřít

Dva jízdní pruhy na zúženém 
jízdním pásu.

vymezení jízdních pruhů 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,5-1 m) nebo fólií

1 )příčná čára souvislá 
Š = 0,5 m

kadence vodicí čáry 
1,50/1,50 m, Š=0,25 m z oran

žové fólie, popř. značkovacích 

knoflíků

2) umístění značek stanovit na 

základě místní situace

3) v oblasti rozhledu vjezdové 

části větve příp. nahradit 

směrovací desky vodícími 

prahy s vodícími deskami

vzdálenosti v metrech



Vedení provozu na odbočo- 
vací větvi křižovatky.

Schéma D/22

Čtyři pomocné jízdní pruhy na 
protisměrném jízdním pásu.

výstražná světla typu 2 na kaž
dé směrovací desce

vymezení jízdních pruhů 
značkovacími knoflíky (odstup 
0,5-1 m) nebo fólií

podélná uzávěra v oblasti vý
jezdu směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

1) příčná čára souvislá 
Š = 0,50 m 

kadence vodicí čáry 
3,00/3,00 m, Š = 0,25 m 

z oranžové fólie, popř. značko

vacích knoflíků

*) jen pro staveništní provoz

vzdálenosti v metrech
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Pracovní místo s kratší dobou 
trvání na jednom jízdním pru
hu jízdního pásu.
Dohled > 800 m.

Schéma D/23

Uzavírka vnějšího jízdního 
pruhu

pracovní vozidlo / pracovní mís
to

dopravní kužely (výška 0,75 m) 
odstup max. 10 m

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

A A

Uzavírka vnitřního jízdního 
pruhu

50
D

pracovní vozidlo / pracovní mís
to

dopravní kužely (výška 0,75 m) 
odstup max. 10 m

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

1 )> 100 m, pokud prípojné vozid

lo odstaveno bez tažného vo

zidla
^20 m v oblasti vjezdů / výjez

dů

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/24

i

k

Pracovní místo s kratší dobou 
trvání na vnějším jízdním pru
hu jízdního pásu.
Dohled < 800 m.

50
1)

v případě pracovního místa na 
vnitřním jízdním pruhu analo
gické

pracovní vozidlo / pracovní mís
to

dopravní kužely (výška 0,75 m) 
odstup max. 10 m

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

1)^100 m, pokud přípojné vozid

lo odstaveno bez tažného vo

zidla

>20 m v oblasti vjezdů / výjez

dů

2)
600-1000

A A

2) zařízení předběžné výstrahy

3)příp. další zařízení předběž

né výstrahy, jestliže je dohled 

menší než 400 m

vzdálenosti v metrech
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Schéma D/25

Pracovní místo s kratší dobou 
trvání při uzavírce středního 
a pravého jízdního pruhu jízd
ního pásu.
Dohled > 800 m.

v případě pracovního místa na 
středním a levém jízdním pruhu 
analogické

pracovní vozidlo / pracovní místo

dopravní kužely (výška 0,75 m) 
odstup max. 10 m

0

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

dopravní kužely (výška 0,75 m)

200

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

A A A

1)^ 100 m, pokud přípojné vozid

lo odstaveno bez tažného vo

zidla

>20 m v oblasti vjezdů / výjez

dů

vzdálenosti v metrech
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Pracovní místo s kratší dobou 
trvání při uzavírce středního 
a pravého jízdního pruhu 
jízdního pásu.
Dohled < 800 m.

Schéma D/26

v případě pracovního místa na 
středním a levém jízdním pruhu 
analogické

pracovní vozidlo / pracovní mís
to

dopravní kužely (výška 0,75 m) 
odstup max. 10 m

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

dopravní kužely (výška 0,75 m)

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I

00 m, pokud přípojné vozid

lo odstaveno bez tažného vo

zidla

>20 m v oblasti vjezdů / výjez

dů

2)zařízenípředběžné výstrahy

2>)příp. další zařízení předběžné 

výstrahy, jestliže je dohled 

menší než 400 m

vzdálenosti v metrech
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Pracovní místo s kratší dobou 
trvání na zpevněném odstav
ném pruhu jízdního pásu.

Schéma D/27

Pracovní vozidlo / pracovní mís

to

pojízdná uzavírková tabule ty
pu I
(přerušovaný světelný kříž)

1)^700 m, pokud přípojné vozid

lo odstaveno bez tažného vo

zidla

^20 m v oblasti vjezdů / výjez

dů

vzdálenosti v metrech
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100

D14b 

—1200

D14b

—2400

Schéma D/28

Ukončení dálnice.

odstup směrovacích desek v ob
lasti převádění max. 10 m

vymezení jízdních pruhů znač
kovacími knoflíky (odstup 0.5 - 
1 m) nebo fólií

podélná uzávěra směrovacími 
deskami
odstup max. 20 m

pricna uzavera směrovacími 
deskami
náběhový úhel cca 1 : 20 
odstup max. 10 m 
výstražné světlo typu 1 na každé 
směrovací desce

výstražná světla typu 1

vzdálenosti v metrech
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SUMMARY

SUMMARY

The Principles for Temporary Traffic Signing on Roads were approved by the Ministry of Transport and 
Communications and the Ministry of Interior of the Czech Republic as technical regulation no. 66. This regulation 
issue from the Decree of Federal Ministry of Interior of the Czechoslovak Republic no. 99 On Traffic Rules on Roads 
from 1989 (Highway Code) and from appropriate technical standards and regulations. These “Principles” replace 
existing regulations concerning the temporary traffic signing in the Czech Republic.

The regulation is divided into four parts. Part A gives general information about implementation of temporary 
traffic signing and marking, traffic equipment, and warning devices on work zones. This part furthermore determines 
the requirements for warning signs of operating vehicles and machines and also requirements for warning clothing.

Other three parts of the regulation deal with the problems of work zones on roads in built-up area (part B), 
rural area (part C), and on motorways (part D). Each of these parts contains minimum model schemes of traffic 
guidance on work zones according to work zone duration with description of location of traffic signs, road marking 
and traffic equipment.

This regulation does not contain all problems regarding the technical delivery conditions of traffic equipment and 
traffic warning devices.
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CENTRUM
DOPRAVNÍHO

VÝZKUMU

HLAVNÍ OBLASTI ČINNOSTI CDV:

- SILNIČNÍ A MĚSTSKÁ DOPRAVA
- KOMBINOVANÁ DOPRAVA
- LETECKÁ DOPRAVA
- ÚZEMNÍ PLÁN A EXPERTIZY
- BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- DOPRAVNÍ POLITIKA, PROGNÓZY A MODELOVÁNÍ DOPRAVY
- INFORMATIKA, STATISTIKA A TELEMATIKA V DOPRAVĚ

Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vycházejí 
v edici Dopravní značení na pozemních komunikacích. Tato edice obsahuje:

• Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
• Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
• Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
• Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
• Zásady pro vyznačování dopravních situací

Jako doplněk k této edici vyšla publikace Navrhování světelných signalizačních 
zařízení pro řízení silničního provozu.

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích a publikaci 
Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení silničního provozu lze
objednat na níže uvedené adrese.

Zbývající publikace budou vycházet v následujícím období.

ADRESA:
VINOHRADY 10 
P.O. BOX 22 
639 00 BRNO

TEL:
05 43 21 49 66 
05 43 21 50 50

FAX:
05 43 21 12 15



s r. o.

VÝROBKY

PRO
BEZPEČNOST

SILNIČNÍHO

PROVOZU

GEFAB CS spol.
Švédská 5, 620 00 Brno 
Tel.+Fax: (05) 4521 9433

- ohraničovací, uzavírací, zajišťovací, výstražné, řídící a ozna
čovací pásky

- ochranné bezpečnostní zařízení pro práce na silnicích a vý
kopové práce

- reklamní pásky, samolepicí pásky s potiskem, vyhledávací 
pásky

- varovné a ochranné ploty, varovné označení pracovních 
vozidel

- ochranné pracovní vesty, .stavební výstražné svítilny, ruční 
svítilny

- bezpečnostní kužely /reflexní, fluorescenční, blikači/ plasto
vé řetězy včetně stojanů

- bezpečnostní zrcadla, vodící terče a lišty, směrové desky, 
odrazky, semafory

- vodorovné silniční značení GEFAFLEX, GEFATHERM

Vinohradská 82, 618 00 Brno 
tel.: (05) 45 21 64 46/kl. 116 

tel./fax: (05) 53 46 01 
kontakt Praha (02) 78 22 57 8

• projekční a schématické řešení pro omezení 
silničního provozu

• půjčovna dopravních značek a bezpečnostních 
systémů na pozemních komunikacích

• instalace trvalého svislého dopravního značení

• vodorovné dopravní značení - parkoviště, 
přechody, vodicí čáry, směrové šipky, vyhrazené 
stání, zásobování apod.

• frézování vodorovného dopravního značení



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ■

■ Pronájem a prodej dopravních značek, výstražných 
světelných zařízení a bezpečnostních systémů
na pozemních komunikacích

■ Instalace trvalého svislého dopravního značení

■ instalace zpomalovacích retardérů

■ Vodorovné dopravní značení barvou i trvanlivými 
hmotami

■ Frézování vodorovného dopravního značení

Tel./fax: (02) 49 16 00, 49 16 01 
Praha 4, Točná u Čihadel 78

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



PRAŽSKÉ SLUŽBY a. s.
Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9 
TeL/fax: 02/824372, tel.: 02/66 00 83 53

Komplexní služby v oblasti 
dopravního značení:

dopravní značení vodorovné, svislé, vodící systémy 
výstražná světelná zařízení a signalizace (blikače, světelné zábrany...) 
prodej a pronájem dopravních značek, výroba informačních tabulí 

dopravní uzávěry, omezení a odklon dopravy 
samolepící reklamní nápisy
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ADRESA: Značky Praha, s.r.o. 
Černý Vůl,
252 62 Horoměřice

tel.: (02) 39 82 23, (0601) 21 82 44 
fax: (02) 39 82 23, 31 17 638

—---------------

komplexní složbv v oblasti dopil ZNAČENI, od projektu až po osazeni
Výroba dopravních značek: Dopravní inženýrství:

- velkoplošné (AI - lamely) - prosvětlované - kompletní paradenský servis

- celolisované - proměnné (s otočnými trojhrany) - projekty

-v AI rámečku - stavební přenosné - revize dopravního značení

- dvoustěnné - pasporty dopravního značení

Dodávky „na klíč”, t.j. včetně osazení značek. Retroreflexní materiály zaručené kvality a životnosti.



DYNASIG
Na městečku 392 
664 07 POZOŘICE

r. o. Pozořice u Brna
tel.: 05/43 22 65 15 
fax: 05/43 22 63 10

VÝROBCE DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ
-přenosná světelná zařízení pro dočasné značení
- signalizační nádstavby pro pracovní vozidla a stroje
- stabilní značení pro místa se zvýšenou nehodovostí
- poradenství pro řešení bezpečnosti v dopravě
- řadiče pro řízení křižovatek a chodeckých přechodů
- dopravní návěstidla pro silniční a kolejová vozidla
- elektronické a montážní prvky, optika a měření

Novodvorská 1010/14 tel.: 02/61 34 37 32
142 00 Praha fax: 02/61 71 06 69

- komplexní realizace dopravních, tunelových 
a osvětlovacích systémů

- inženýrská, projekční a konzultační činnost
- výroba řadičů, návěstidel, chodeckých tlačítek, 

proměnných a světelných značek, svítidel V. O.
- výroba rozvaděčů, montáže elektroinstalací
- zastoupení videodetekce AUTOSCOPE

FRANTIŠEK ŠINDELÁŘ

VÝROBA DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Parková 488, 768 21 KVASÍCE

Výroba a montáž 
dopravních značek

Reklamní
a informační tabule

Tel./fax: 06 34/35 83 77 
Tel.: 06 34/35 85 10, 35 85 15

Provedení:
1. prosvětlené tzv. inlaid
2. neprosvětlené - reflexní

HONOR
NOVÝ DRUH DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

PRUŽNÝ VÝSTRAŽNÝ MAJÁK

Přikázané směry v křižovatkách 
Tramvajové ostrůvky 
Ochrana přechodů pro chodce 

Označení zúžení vozovky 
Parkoviště 
Pěší zóny
Jiná nebezpečná místa

HONOR, s. r. o., Vídeňská 68, 639 00 Brno, tel.: 05/43 21 70 59, fax: 05/43 21 32 09
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TEL.: 02/818 850 65 
TEL/FAX: 02/81.8 616 62
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DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ

Bratří Vendíků 3 198 00 Praha 9

tel. /fax: 02/818 616 62
tel.: 02/818 650 65
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TRVALÉ KNOFLÍKY 

PŘECHODNÉ KNOFLÍKY 

PLUŽiTELNÉ KNOFLÍKY 

REFLEXNÍ KUŽELY

Sttmsonite$

REFLEXNÍ FÓLIE 

SPECIÁLNÍ FÓLIE 

SVODIDLOVÉ VLOŽKY 

VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ

Berlack
BARVY NA VODOROVNÉ ZNAČENÍ STRAMA

JEDNOSLOŽKOVÉ BARVY

DVOUSLOŽKOVÉ PLASTY

TERMOPLASTY

PROFILOVANÉ ZNAČENI

PŘEDFORMOVANÉ TERMOPLASTY PAVEŕMARK

STIM, S. R. 0., ŠKOLNÍ 203, P. O. BOX 38,760 01 ZLÍN, TEL: (067) 309 92, 52 14 90, FAX: (067) 52 14 92



ŕ/ / 7 HOFMAN MUmÄhllŽL

Výstražná svetelná zařízení a bezpečnostní systémy na pozemních komunikacích

Dolnoměcholupská 17 
Tel. 02/701822

102 00 Praha 10 - Hostivař 
Tel./Fax: 02/701890

Výroba, prodej, servis:
- zabezpečovací signalizační přívěsy
- mobilní semaforové soupravy
- dopravní plastová zrcadla
- zpamalovací prahy (retardéry)
- dopravní značky
^ .................. . i"'«:

!:1 : 'í:'"

Trasa Praha s. r. o.
Dolnoměcholupská 17 

102 00 Praha 10 - Hostivař 
Tel./Fax: 02/701890

Barva a balotina
pro vodorovné dopravní značení 

na pozemních komunikacích

CRISTAL a BM

Jsme firma stavící na tradici, serióznosti, moderních poznatcích 
z vlastního výzkumu a vývoje řešení problematiky řízení dopravy, 
klademe důraz na efektivní využití již existujících infrastruktur, máme 
k dispozici nejen svoje schopnosti, ale i moderní výpočetní, 
konstrukční a technologické předpoklady, abychom se stali právě my 
řešitelem Vašich problémů v následujících oblastech:

> světelná signalizační zařízení pro provoz na pozemních komunikacích 

v komplexních realizacích „na klíč", špičkové evropské úrovně

> zabezpečovací zařízení v železniční dopravě, automobilové dopravě, 

na výjezdech požární techniky a vozidel rychlé 

zdravotní pomoci

<=> zabezpečovací zařízení železničních přejezdů

Mikroprocesorový řadič MR-24

POMOCÍ NAŠICH SPECIALIZOVANÝCH KAPACIT JSME SCHOPNI V KRÁTKÉ DOBĚ 
SE PŘIZPŮSOBIT PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA, TJ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYVINOUT, 
NAPROJEKTOVAŤ, VYROBIT, NAMONTOVAT POŽADOVANÉ ZAŘÍZENÍ A PROVÁ
DĚT ZÁKAZNÍKOVI POZÁRUČNÍ SERVIS.

: •* ;

Návěstidlo pro výjezd vozidel HZS



SPECIÁLNÍ SILNIČNÍ PRÁCE

ÚŤOREKT

/ »k společnost s r. o.
Vinohradská 78 618 00 Brno - ČR

Provádíme:

• obnovu povrchu vozovek za studená emulzními 
kalovými zákryty v síle vrstvy 4 mm nebo 6 mm

• obnovu povrchu silně zatížených vozovek 
mikrokoberci za studená v síle vrstvy 8 mm,
12 mm, nebo 15 mm

• vyplňování projetých kolejí na netuhých vozovkách 
do hloubky 50 mm studenou asfaltovou směsí 
„mikrokoberec“ za studená i ve více vrstvách

• opravy a úpravy vozovek (překopy, kanalizační 
vpustě, dlažby, obrubníky), rekonstrukce silnic

• opravy a stavby dlážděných chodníků 
a cyklistických stezek

• vodrovné značení na vozovkách ve městech 
i mimo město

• svislé dopravní značení všech druhů komunikací 
včetně zajištění materiálu

• přechodné dopravní značení včetně světelné 
signalizace při rozsáhlých opravách silnic a dálnic

• zimní údržbu silnic, účelových a místních 
komunikací

tel.: 05/45 21 67 86 
fax: 05/53 06 51

Dodáváme:

• kationaktivní asfaltové emulze pro kalové zákryty
• kationaktivní asfaltové emulze modifikované pro 

mikrokoberce
• kameniva pro přípravu živičných kalů
• asfaltové emulze pro vysprávky
• kamenivo pro vysprávky lokálních poruch 

na vozovkách
• silniční příslušenství (svislé dopravní značky, 

světelnou signalizaci, dopravní kužely)
• studenou obalovanou směs pro vysprávky 

lokálních poruch na komunikacích

Zajišťujeme:

• frézování za studená ve všech dostupných šířkách
• projektovou a rozpočtovou dokumentaci
• měření drsnosti vozovek
• laboratorní práce při zkoušení materiálů 

používaných při aplikaci kalových zákrytů 
a mikrokoberců



C DV
CENTRUM

DOPRAVNÍHO
VÝZKUMU

JEDINÁ VĚDECKOVÝZKUMNÁ 
ORGANIZACE V PŮSOBNOSTI 
MINISTERSTVA DOPRAVY CR

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ .
- dopravní politika a rozvoj dppravního systému v CR
- problémy vědeckotechnického rozvoje dopravy
- informatika, stati matika, geografické systémy

ČINNOSTI
- výzkum a vývoj
- analýzy a prognózy
- konzultace a poradenství
- studie a projekty

CDV je jako zástupce České republiky 
členem těchto mezinárodních organizací:

FERSI
Fórum evropských výzkumných ústavu 
bezpečnosti silničního provozu

FEHRL
Fórum evropských národních 
silničních výzkumných laboratoří

IRTAD
Mezinárodní databáze 
dopravy a dopravních nehod



r
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Výstražná světelná zařízení a bezpečnostní systémy na pozemních komunikacích

V

Dolnoměcholupská 17 
Tel. 02/701822

102 00 Praha 10 - Hostivař 
Tel./Fax: 02/701890

Výroba, prodej, servis:
- výstražná světelná zařízení (světelné šipky, rampy, majáky, směrovací desky Z4, zábrany apod.)
- zabezpečovací signalizační přívěsy
- mobilní semaforové soupravy

- vodící systémy (spojovatelná vodící kolejnice, Klemmfix-Leitboy, značící knoflíky a fólie)
- semafory - signalizace křižovatek (projekt, montáže, revizní zprávy a servis)
- dopravní plastová zrcadla
- zpomalovací prahy (retardéry)
- dopravní značky svislé a přenosné v retroreflexním provedení
- dopravní plastové kužele

Zastoupení firmy HIT Praha v ČR = Prodej, servis, pronájem

SEKNE spol. s r. o. 
J. V. Pavelky 11 

772 00 OLOMOUC 
Tel./Fax: 068/53 11 86 7

LION spol. s r. o.
P. O. BOX 156 
Lidická tř. 246

370 07 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Tel./Fax: 038/526 69

Dopravní značení Náchod 
Smiřických 740 
547 01 NÁCHOD 

Tel./Fax: 0441/42 16 07

AR A PLAST s. r. o. 
679 11 DOUBRAVICE n. Sv. 

Te./Fax. 0506/ 43 27 67



prOznak

PROZNAK
Na výhledech 4 *
100 00 Praha 10
tel./fax: (02) 78 225 77-8

PROZNAK OSTRAVA, s.
Bohumínská 63 
710 00 Ostrava 
tel.: (069) 22 34 25 
tel./fax: (069) 22 02 60

PROZNAK KLADNO
Dukelských hrdinů 1372
272 01 Kladno 1
tel./fax: (0312) 60 02 15-6

SIGNEX BRNO, s. r. o.
Vinohradská 82 
618 00 Brno-Černovice 
tel./fax: (05) 53 46 01 
tel.: (05) 45 21 64 16/116


