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Pomůcka pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích v obci upravuje zřizování 
pracovních míst na těchto komunikacích. Tato 
pomůcka nenahrazuje stávající technické podmínky 
TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na 
pozemních komunikacích" (1996). Pomůcka stáva
jící TP 66 doplňuje a zpřesňuje v částech týkajících 
se pozemních komunikací v obci.

Uvedená vzorová schémata lze stanovit jako obecná 
schémata pro přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích podle ustanovení §61 
odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunika
cích je upraveno v § 77 a působnost orgánů státní 
správy a Policie ČRv§ 124 tohoto zákona.
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VŠEOBECNĚ

Pomůcka pro označovaní pracovních míst na pozemních 
komunikacích v obci upravuje podrobnosti o užití a umístění 
dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení 
pro označení pracovních míst v obci. Obcí se rozumí zasta
věné území, jehož začátek a konec je vyznačen dopravními 
značkami č. IS 12a a č. IS 12b. Pomůcka vychází zejména ze 
zákona č. 361/2000 Sb„ o provozu na pozemních komuni
kacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pra
vidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, souvisících technických 
norem a technických podmínek Ministerstva dopravy a spojů.

1. VŠEOBECNĚ

Uvedená schémata pro označování pracovního místa na 
pozemní komunikaci v obci lze stanovit jako přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích minimálního 

rozsahu.

Práce související se zmírňováním závad ve sjízdnosti vlivem 
povětrnostních jevů, kontrolní činnost a prohlídka tělesa 
pozemní komunikace, apod. se nepovažují za pracovní místo 

ve smyslu této pomůcky.

Účelem pomůcky je přispět ke zvýšení bezpečnosti pracovníků 

v oblasti pracovního místa a ostatních účastníků provozu na 

pozemních komunikacích. _ _
Zásady stanovené pro označení pracovního místa lze přimě
řeně využít i pro označení překážky provozu na pozemních 

komunikacích v obci.

Při označování pracovního místa na pozemní komunikaci s nej- 
vyšší dovolenou rychlostí vyšší než 70 km.h1 se příslušná usta
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VŠEOBECNĚ

novení a schémata přebírají z části „C“ TP 66 nebo „Pomůcky 
pro označovaní pracovních míst na pozemních komunikacích 
mimo obec“ (v návrhu). Při označení pracovního místa na 
dálnici nebo silnici pro motorová vozidla v obci se přebírají 
příslušná ustanovení a schémata z části „D“ TP 66 nebo z Po
můcky pro označovaní pracovních míst na dálnicích a silnicích 

pro motorová vozidla".

1.1. Základní pojmy
Pro účely této pomůcky mají dále uvedené pojmy následující 

význam.

Dopravní knoflík je dopravní zařízení č. Z 10 podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb. Jedná se o tělísko zpravidla kulatého, obdél
níkového nebo čtvercového tvaru, žluté nebo oranžové barvy 
a maximální výšky 25 mm, užívané pro zřizování přechodného 
vodorovného značení, vymezování pomocných jízdních pruhů, 
a to samostatně nebo v kombinaci s vodorovným dopravním 

značením.

Dopravní kužel je dopravní zařízení č. Z 1 podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb. Může být případně doplněn výstražným 
světlem. Kužel musí mít alespoň světlé pruhy v retroreflexním 

provedení.

Dotyková lišta pro nevidomé je pod zábranou nebo zábrad
lím dodatečně a v malé výšce nad zemí umístěná lišta, která 
umožňuje zrakově postiženému (nevidomému) zjistit pokle
pem hůlky překážku (např. ohraničení výkopů, šachet, kana

lizačních vstupů).
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VŠEOBECNĚ

Patka ie zařízení, které slouží k upevnění podpěrných sloupků, 
vodicích nebo zvýrazňujících desek apod.

Plot je dopravní zařízení, které je uspořádáno podobným způ
sobem jako zábradlí a slouží k ohraničení šachet, kanalizač
ních vstupů nebo výkopů. Může také sloužit k ohrazení celého 

pracovního místa.

Podélná uzávěra je ohraničení pracovního místa rovnoběžně 

se směrem provozu.

Podkladní deska je zařízení položené na vozovku nebo terén 
sloužící k upevnění podpěrných sloupků, sloupků značek, sto
janu, směrovacích desek a jiných zařízení.

Pndoěrnv sloupek je sloupek zakotvený v podkladní desce, 
patce nebo připevněný ke svodidlu a slouží k upevnění 
dopravních značek a dopravních zařízení. Podpěrný sloupek 
přenosné dopravní značky nebo případně přenosného doprav
ního zařízení je v provedení s červenobílými reflexními pruhy 

o šířce 100 - 200 mm.

Pojízdná uzavírková tabule je dopravní zařízení č. Z 7 podle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. Jedná se o obdélníkovou sestavu 
dopravních značek, dopravních zařízení a výstražných světel.

Pomocný jízdní pruh je jízdní pruh přechodně zřízený pro 
vedení provozu v oblasti pracovního místa, který je zcela nebo 
zčásti veden odlišně od původního vedení jízdního pruhu.

Pracovní místo je oblast na pozemní komunikaci (na ní samé, 
vedle nebo nad ní) využívaná pro práce na pozemní komuni
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VŠEOBECNĚ

kaci a pro umístění přenosných dopravních značek, přenos
ných dopravních zařízení a případně světelných signálů.

Provoz je provoz na pozemních komunikacích.

Přechodné vodorovné značení je vodorovné dopravní značení 
žluté nebo oranžové barvy zřízené pro účely přechodného 
vedení provozu v oblasti pracovního místa.

Přenosná dopravní značka je svislá dopravní značka umís
těná na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na 
vozidle.

Stálá dopravní značka je svislá dopravní značka umístěná na 
sloupku nebo na konstrukci pevně zabudované do terénu.

Příčná uzávěra ie ohraničení pracovního místa příčně ke směru 
provozu.

Směrovací deska je dopravní zařízení č. Z 4a až č. Z 4c podle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. Může být případně doplněna výstraž
ným světlem.

Souprava světel je zařízení tvořené nejméně třemi funkčně 
vázanými výstražnými světly.

Stoian je volně stojící podpěrné zařízení, které slouží k upev
nění dopravní značky nebo dopravního zařízení.

Světelná šipka je světelný signál č. S 8c a č. S 8d podle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. Jedná se o soubor světel umožňující 
vytváření signálních obrazů ve tvaru šipky.
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VŠEOBECNĚ

.SvŘtfilnv kříž je světelný signál č. S 8e podle vyhlášky 
č. 30/2001, který označuje překážku provozu na pozemních 

komunikacích vedle vozovky.

VDZ je vodorovné dopravní značení.

Vodicí deska je dopravní zařízení č. Z 5a až č. Z 5c podle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. Užívá se zpravidla sestava vodicích 
desek s osazením v jednotlivých patkách nebo s osazením na 

vodicím prahu.

Vodicí oráh ie vodicí dopravní zařízení o výšce od 80 do 120 mm 
umístěné na vozovce. Užívá se zejména k oddělení protisměr

ných jízdních pruhů.

Vodicí stěna je vodicí dopravní zařízení o výšce nejméně 

500 mm. Užívá se zejména k fyzickému oddělení provozu.

Výstražné světlo je světelný signál č. S 7 podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb. Samostatný výstražným světlem se zvýrazňuje 
nebezpečné místo na pozemní komunikaci s nutností dbát 
zvýšené opatrnosti. Ve spojení s dopravní značkou nebo 
dopravním zařízením se zdůrazňuje význam takové značky 

nebo zařízení.

Zábradlí je dopravní zařízení, které je uspořádáno obdobným 
způsobem jako zábrana a je určeno pro užití všude tam, kde lze 
očekávat výskyt chodců nebo cyklistů, tedy zejména na chodní

cích, pěších zónách a stezkách pro chodce nebo cyklisty.

Zábrana je dopravní zařízení č. Z 2 podle vyhlášky 
č. 30/2001 Sb. Může být případně doplněna výstražnými 

světly.
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VŠEOBECNĚ

Zařízení předběžné vvstrahv ie zpravidla mobilní zařízení, které 
svým uspořádáním a umístěním upozorňuje například na pra
covní místo.

Zvvrazňuiící deska je dopravní zařízení č. Z 6a a č. Z 6b podle 
vyhlášky č. 30/2001 Sb. Užívá se zejména k oddělení proti
směrných jízdních pruhů.

1.2. Označení pracovního místa
Způsob a rozsah označení pracovního místa se odvozuje pře
devším z charakteru a doby trvání pracovního místa.

Pracovní místo se rozděluje dle způsobu označení na:
a) operativní,
b) standardní.

Operativní pracovní místo je pracovní místo, které vzniklo pro 
účely běžné údržby nebo v důsledku neplánované události 
apod. na pozemní komunikaci, a to zpravidla na kratší dobu. 
Operativní pracovní místo může být i pohyblivé.

Standardní pracovní místo je pracovní místo předem plánované 
s nepřetržitou delší dobou trvání. S přihlédnutím k místním 
podmínkám může být v rozsahu stanoveném pro standardní 
označení označeno i jiné pracovní místo.
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VŠEOBECNĚ

1.3. Zásady označování pracovního místa

1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových 
schémat. Pokud podmínky konkrétní situace vyvolávají 
nutnost se od těchto schémat odchýlit, je možné to provést 
při zachování funkčnosti řešení daného příslušným sché

matem.

2. Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro 
účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné 

a pochopitelné.

3. Dbá se, aby byla zaváděna jen taková opatření, která se 
pro označení pracovních míst považují za bezpečná a po

třebná.

4. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení sou
visející s pracovním místem se umísťují až bezprostředně 
před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich 
instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně 
zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby 
dopravní značky nebo dopravní zařízení nebyly viditelné 

z žádného jízdního směru.

5. Dopravní značky, které mají význam jen v časově omezené 
době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu 
(např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím 

nebo odstraněním.

6. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem 
aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukon

čení neprodleně odstraněno.

10



VŠEOBECNĚ
i

7. Pokud je to možné, měly by být práce spojené s označo
váním pracovního místa prováděny v době nízkých intenzit 

provozu, tj. mimo dopravní špičky.

8. Při umísťování jednotlivých dopravních značek, světelných 
signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru 
pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního 
místa lze dopravní značky odstraňovat ve směru pohybu 
dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní 

pruhy v tomto směru volně průjezdné.

9. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být zapo
čato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny dopravní 

značky, světelné signály a dopravní zařízení.

10. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí 
být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu 

a v čistotě a správně umístěny.
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dopravní značky

2. DOPRAVNÍ ZNAČKY

Jednotlivé dopravní značky a způsob jejich užití s ohledem 
na charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných 
schématech.
Technické provedení dopravních značek musí odpovídat pří
slušným technickým předpisům.

Pro přechodné vodorovné značení se užívají materiály:
- značkovací barva,
- značkovací fólie.

Náhradou za uvedené prostředky vodorovného značení nebo 
k jejich doplnění lze užít sestavy dopravních knoflíků.
Při užití sestavy značkovacích knoflíků se volí následující 
podélné odstupy jednotlivých knoflíků:

V oblastech převádění provozu: 0,30 - 0,50 m
Mimo oblasti převádění provozu: 0,75- 1,00 m

V případě vyznačení podélné čáry šířky 0,25 m se umísťují dva 
dopravní knoflíky vedle sebe a vzájemné odstupy dvojic jsou 
stejné jako u podélných čar šířky 0,125 m.

V1a
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DOPRAVNÍ ZNAČKY

2.1. Umísťování svislých dopravních značek

2.1.1. Umísťování ve vztahu k rozsahu pracovního místa
V případě dlouhého pracovního místa se doporučuje 
dopravní značky v přiměřených vzdálenostech opakovat 
(po 500-1000 m).
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DOPRAVNÍ ZNAČKY

2.1.2. Boční umístění
Vodorovná vzdálenost bližšího okraje dopravní značky, 
světelného signálu, dopravního zařízení nebo jejich nosné 
konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo 
od obrubníku je 0,50-2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího 
okraje prenosné dopravní značky od jízdního nebo pomoc
ného pruhu je 0,30 - 4,00 m.
Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od okraje jízd
ního nebo pomocného pruhu má činit alespoň 0,25 m.

2.1.3. Výškové umístění
Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve 
výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky.
Směrovací desky se umísťují spodním okrajem činné plochy ve 
výšce 0,15 - 0,25 m nad úrovní vozovky.

2.1.4. Směrové umístění
Dopravní značky a dopravní zařízení určené pro řidiče se 
umísťují tak, aby světelný paprsek světlometu vozidla vyvolal 
největší retroreflexní účinek na vzdálenost přibližně 100 m.

2.1.5. Počet
Pro zajištění požadované stability a srozumitelnosti se dopo
ručuje na jednom sloupku umísťovat jednu dopravní značku 
(včetně případné dodatkové tabulky), dopravní značky v rámci 
pracovního místa se doporučuje umísťovat samostatně.

2.2. Zvýraznění dopravních značek
Pro zdůraznění významu vybrané dopravní značky se tato 
doplňuje světelným signálem „Přerušované žluté světlo" č. S 7 
(dále jen „výstražné světlo“). Signál se umísťuje nad příslušnou 
značku a musí odpovídat příslušným předpisům.
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DOPRAVNÍ ZNAČKY

O

Náhradou za užití signálu č. S 7 lze vybranou dopravní značku 
umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním pod

kladu. Pritom platí následující zásady:

- zvýrazňovaná značka je základní velikosti,

uvedeným způsobem se zvýrazňuje zpravidla první dopravní 

značka „Práce“ č. A 15,

podkladová tabule je pravouhlého tvaru; v případě značky 
„Dej přednost v jízdě!" č. P 4 a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ 
č. P 6 má podkladová tabule tvar odpovídající tvaru značky 

(tabule tvoří obrys této značky),
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DOPRAVNÍ ZNAČKY

retroreflexní žlutozelený fluorescenční materiál podkladu 
musí svými světelně-technickými vlastnostmi převyšovat 
třídu R2 podle ČSN EN 12899 -1 (v návrhu), 
činná plocha zvýrazněné dopravní značky musí být z retro- 
reflexního materiálu min. třídy R2 podle ČSN EN 12899 -1 

(v návrhu).
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SVĚTELNÉ SIGNÁLY

3. SVĚTELNÉ SIGNÁLY

3.1. Všeobecně
Světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály se 
řídí provoz na pozemních komunikacích nebo se jimi upo
zorňuje na nutnost dbát zvýšené opatrnosti. Podrobněji viz 

TP 66.

3.2. Výstražné světlo (č. S 7)

3.3. Světelná šipka (č. S 8c až č. S 8d)

Světelná šipka typu B

O # # o
®0®o
m 9 o o * #
mmmo o###

.Světelná šipka vlevo" 
(č. S 8c)

„Světelná šipka vpravo“ 
(č. S 8d)



SVĚTELNÉ SIGNÁLY

3.4. Světelný kříž (č. S 8e)

Světelný kříž typu B

Světelný kříž (č. S 8e)

3.5. Světelné signalizační zařízení
SSZ se užívá zejména tam, kde v důsledku pracovního místa je 
provedeno takové zúžení vozovky, že je nutno řídit provoz stří
davě pro každý směr jízdy a pro organizaci provozu neposta
čuje užití pouze dopravních značek „Přednost protijedoucích 
vozidel" č. P 7 a „Přednost před protijedoucími vozidly" č. P 8.
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.1. Všeobecně
Dopravní zařízení jsou zejména zařízení pro usměrňování a re
gulaci provozu.
Pro účely označení pracovišť se dopravní zařízení rozdělují na:
- uzávěrová,
- výstražná,
- vodicí,
- ochranná,
- nosná.

Vyobrazení dopravních zařízení jsou uvedeny jako příklady.

4.2. Uzávěrová zařízení

4.2.1. Všeobecně
Uzávěrová zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží pře
devším pro zřizování příčných a podélných uzávěr v rámci 
pracovního místa.

4.2.2. Dopravní kužel (č. Z 1)
Dopravní kužel má výšku 0,50 m, výjimečně 0,30 m (při prová
dění vodorovného dopravního značení).
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4.2.3 Zábrana (č. Z 2)

4.2.4. Směrovací deska (č. Z 4a až č. Z 4c)

dopravní' zařízení

o

Z 4a Z 4b Z 4c 
levá pravá středová

4.2.5. Pojízdná uzavirková tabule (č. Z 7) typu II

4.3. Výstražná zařízení

4.3.1. Všeobecně
Výstražná zařízení jsou dopravní zařízení, která doplňují 
zejména uzáverová zařízení. Slouží ke včasnému a nápad
nému varování před dopravními omezeními, nenadálými 
změnami dopravní situace nebo změnami organizace vedení 

provozu v oblasti pracovního místa.
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.3.2. Světelná zábrana

4.3.3. Světelná vodicí tabule

© 0 © Q ©

4.3.4. Světelná rampa

4.3.5. Zařízení předběžné výstrahy
Obvykle se užívá k upozornění na pojízdnou uzavírkovou tabuli 
typu I, jestliže tato není zřetelně viditelná např. pro směrový 
oblouk nebo při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.3.6. Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní 
informace

TUNEL
UZAVŘEN

Pracovní místo a případně druh nebezpečí z něho vyplývající 
se uvádí krátkým výstižným textem.

4.3.7. Výstražná páska
Výstražná páska se užívá k optickému vedení a ohraničení pra
covních míst mimo vozovku tj. na chodníku, stezce pro cyklisty, 
parkovišti apod.

I I
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.4. Vodicí zařízení

4.4.1. Všeobecně
Vodicí zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží především 
k vedení a usměrňování provozu a optickému i fyzickému 
oddělení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního 
místa.

4.4.2. Velká zvýrazňující deska (č. Z 6a)

A
4.4.3. Vodicí tabule (č. Z 3)

►»»
4.4.4. Vodicí deska
4.4.4.1. Vodicí deska levá (č. Z 5 a)



dopravní' zařízení

4.4.4.2. Vodicí deska pravá (č. Z 5 b)

4.4.4.3. Vodici deska středová (č. Z 5 c)

4.4.5. Vodicí práh

4.4.6. Vodicí stěna

Náhradou za reflexní značkovací folii umistěnou u paty vodicí 

stěny může být použit jiný srozumitelný způsob.
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4.5. Ochranná zařízení

4.5.1. Všeobecně
Ochranná zařízení jsou dopravní zařízení, které lze užít zejména 
k ohraničení a vymezení pracoviště. Ochranná zařízení jsou 
dopravní zařízení, která slouží zejména k ohraničení pracov
ního 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 urči
tých požadavků sloužit jako uzávěrová zařízení na chodnících 
a stezkách pro chodce nebo cyklisty, výjimečně na vozovce. 
Mezi ochranná zařízení patří zejména zábradlí, plot a svodidlo.

4.5.2 Zábradlí

i

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.5.3 Dotyková lišta pro nevidomé
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.5.4 Plot

4.5.5 Svodidlo

Jžití svodidla je vhodné zejména tam, kde
nutím k místním podmínkám oddělit pracoviště, v němž se 
pohybují pracovníci a tam, kde hrozí nebezpečí pádu vozidla 

do výkopu, z mostu apod.

4.5.6. Vodicí stěna

Vodicí stěnu lze užít také k oddělení pracoviště. Pokud se týká 
plastové vodicích stěny, další podrobnosti upravují technické 

podmínky „Plastové vodicí stěny" (v návrhu).



DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.6. Nosná zařízení

4.6.1. Všeobecně
Nosná zařízení slouží k upevnění dopravních značek a doprav
ních zařízení a k zajištění jejich stabilnímu umístění na vozovku 

i mimo ni.

4.6.2. Podkladní deska

I» » «I

4.6.3. Podpěrný sloupek

I

Na podpěrném sloupku se umísťuje přenosná dopravní 
značka, případně dopravní zařízení, které není pevně zabu
dované do terénu nebo umístěné na vozidle. Červené a bílé 
pruhy jsou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R1 

a mají šířku v rozmezí od 100 do 200 mm.

27



DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.6.4. Stojan
Užívá se pro upevnění rozměrnějších a těžších zařízení 
(např. světelná šipka) nebo rozměrných dopravních značek. 
Základna stojanu se zpravidla zatěžuje podkladními deskami. 
Při jeho užití na vozovce smějí být podkladní desky nejvýše 

dvě na sobě.

4.6.5. Zarážený sloupek

Zarážený sloupek se neužívá na zpevněné části pozemní 

komunikace.
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VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ

5.1. Zaměstnanec na pracovním místě
Zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, 
měřením, opravami a výstavbou pozemní musí být oblečen 
ve výstražném oděvu s vysokou viditelností v provedení dle 
ČSN EN 471. Oděv musí být dle této normy schválen. Retrore- 
flexní pásy oděvu uvedené níže mají šířku nejméně 50 mm.

5. VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ
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VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ

5.2. Zaměstnanec zastavující vozidla

Podie ustanovení § 32 vyhlášky č. 30/2001 Sb. musí mit osoba 
oprávněná zastavovat vozidla oblečení č. OD 1 b a č. OD 1 c die 
přílohy této vyhlášky.
Jeho provedení musí odpovídat zvláštnímu technickému 
predpisu ČSN EN 471. Volba oblečení č. OD 1c nebo Vesty 

č. OD 1 b vychází z okolností, za kterých bude užito.
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6. VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI 
PRACOVNÍHO MÍSTA

6.1. STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO

6.1.1. Všeobecné
V oblasti standardního pracovního místa je třeba se snažit o za
chování stávajícího počtu jízdních pruhů. Zbývá-li pro vedení 
provozu jen jeden jízdní pruh (pro oba směry), potom je třeba 
na základě místní situace a intenzity provozu rozhodnout, zda 
vyhovuje řízení povozu v oblasti pracovního místa střídavě pro 
každý směr jízdy nebo zda je nutné zřízení objížďky. Pokud to 
místní situace umožňuje, je třeba vytvořit podmínky pro prefe
renci vozidel veřejné hromadné dopravy osob.

6.1.2. Šířka jízdních pruhů
Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má činit nej

méně 2,75 m. Tato minimální šířka může být v odůvodněných 
případech snížena až na 2,6 m, jestliže se jedná o krátký 
a rovný úsek pozemní komunikace (cca do 50 m). Je-li jízdní 
pruh určen a označen jen pro osobní automobily, lze výji
mečně snížit jeho minimální šířku až na 2,2 m.

Zachování provozu v obou směrech je ještě možné při zbýva
jící šířce vozovky alespoň 5,5 m. Přitom je potřebné provést 
změny stávajícího vodorovného dopravního značení (zúžení 
jízdních pruhů) nebo zřídit pomocný jízdní pruh. Na pozemní 
komunikaci s malým dopravním zatížení, malém podílu těžké 
dopravy, jakož a v rámci pracovního místa trvajícího jen krátce, 
je přípustné zachování provozu v obou směrech ještě při zbý
vající šířce vozovky 5 m.

VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA
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VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA

6.1.3. Příčná a podélná uzávěra
Příčná uzávěra se provádí 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 pruhu 
tří směrovacích desek s podélným odstupem 1 -2 m a příčným 
odstupem 0,6-1,0m (osová vzdálenost). Uzavření několika 
jízdních pruhů jedinou příčnou uzávěrou se nedovoluje. Na 
pozemních komunikacích s malým dopravním zatížením lze 
náhradou za směrovací desky užít zábranu.

příčná uzávěra v obci

I

podélná uzávěra v obci

Podélná uzávěra pracovního místa se provádí zpravidla směro
vacími deskami, případně vodícími deskami. Podélné odstupy 
desek smějí činit nejvýše 10m.

6.2. OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO

6.2.1. Všeobecně
Práce na operativním pracovním místě se provádějí zpravidla 
bez pevných uzávěr a jejich zabezpečování se zajišťuje opera
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VEDENI DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA

tivními zařízeními (dopravní kužely, pracovní vozidla, pojízdné 
uzavírkové tabule typu II, příp. výstražné hlídky, viz schémata 
B/24 až B/27).

Zabezpečení pracovních míst na vozovce se provádí doprav
ními 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 0,6-1 m a podélné 
odstupy 1-2m. Trvá-li pracovní místo i za snížené viditelnosti 
(tma, mlha, sněžení, hustý déšť), potom musí být dopravní 
kužely tvořící příčnou uzávěru opatřeny výstražnými světly typu 
1 žluté nebo oranžové barvy.

Pro označení pracovního místa je rovněž možno užívat 
pojízdné uzavírkové tabule typu II nebo pracovního vozidla 
vybaveného odpovídajícím výstražným zařízením (světelná 
šipka, světelná rampa).

Před nepohyblivým pracovním místem, které není označeno 
pojízdnou uzavírkovou tabulí, musí být v odpovídající vzdále
nosti umístěna dopravní značka č. A 15 „Práce".

Operativní pracovní místo na chodníku a stezce pro chodce 
nebo cyklisty se označuje dopravními kužely (výšky minimálně 
0,50 m). Příčnou uzávěru tvoří nejméně tři kužely v příčných 
odstupech max. 0,4 m a podélných odstupech max. 2,5 m. 
Podélné odstupy kuželů podélné uzávěry činí nejvýše 2,5 m. 
Jsou-li na těchto pracovních místech prováděny krátkodobé 
výkopové práce, potom musí být tato pracovní místo vybaveno 
odpovídajícím ochranným zařízením (ploty apod.).
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7. Schvalovací podmínky

Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály a zařízení 
pro provozní informace musí být schváleny podle § 124 odst. 
2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. k používání na pozemních 
komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů.

VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA
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VZOROVÁ
SCHÉMATA
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/1

1 Štandardní pracovní místo na 
pozemní komunikaci s malým 
dopravním zatížením.

09 eoo- ,w
příčná uzávěra jednostrannými

$ směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

příčně 0,6-1 m

ž

-I podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

í 1
1)
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m
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W
\
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ss

* i

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

J
o

ý

A
■ -------------cca 5C

1) užití dopravních značek 
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16 až B/20

U vzdálenosti v metrech

36



VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/2

Standardní pracovni místo na 
pozemní komunikaci s malým 
dopravním zatížením. Zúžení 
vozovky na jeden jízdní pruh.

příčná uzávera zábranou mini
málně 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 mini
málně 3 výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz 
kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

I

w

Schéma B/3

Standardní pracovní místo. 
Zúžení jízdního pruhu.

t

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

o směrovací desce

1) užití dopravních značek 
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/17 až B/20

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorecenč- 

ro ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/4

Standardní pracovní místo. 
Práce v jízdním pruhu. Dva 
pomocném jízdní pruhy.

příčná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

příčně 0,6-1 m

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

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

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

1) užití dopravních značek 
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16 až B/20

- - - - - - - - 50-70

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorecenč- 
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

V I
Schéma B/5.1

B21b
(nebo B26)

30-50

Standardní pracovní místo. 
Zúžení vozovky na jeden jízdní 
pruh.

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

t

©

Aa

příčná uzávěra zábranou, mini
málně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

1) může být ve výjimečných pří
padech menší (viz kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16až B/20

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/5.2

Standardní pracovní místo. 
Zúžení vozovky na jeden jízdní 
pruh. Úprava přednosti doprav

ními značkami.

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

příčná uzávěra zábranou, mini
málně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

1) může být ve výjimečných

B- ... případech menší (viz 
kap. 6.1.2.)

2) užití dopravních značek

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

a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo

• stezek pro cyklisty podle
A5

* * -- - - - - - - - 50-70

schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardní pracovní místo. 
Zúžení vozovky na jeden jízdní 
pruh. Řízení provozu světelný

mi signály.

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

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

příčná uzávěra zábranou mini
málně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra zábranou mini
málně 3 výstražná světla typu 1

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

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.1.2.)

2) užití dopravních značek 
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16až B/20

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/7

Standardní pracovni místo 
uprostřed vozovky.

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 

příčně
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce

1-2m

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.1.2.)

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/8

Standardní pracovní místo. 
Zúžení vozovky z obou stran. 
Úprava přednosti dopravními 

značkami

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

směrovací desce

podélné uzávěry oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.1.2.)

2) užití dopravních značek a do
pravních zařízení v případě 
souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

44



VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/9

Standardní pracovní místo. 
Vozovka s více jízdními pruhy 
v jednom směru jízdy. Práce 
na vnějším jízdním pruhu.

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

příčně 0,6-1 m

0 vymezení jízdního pruhu doprav

ními 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 1-2m

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

1) v případě směrově rozdělené 
komunikace umístit po obou 
stranách jízdního pásu

tlt

2) užití dopravních značek 
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16 až B/20

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

001-09-■ —W

08-09- ■ r-V

0

1

1

1

1

Schéma B/10

Štandardní pracovní místo. 
Vozovka s více jízdními pruhy 
v jednom směru jízdy. Práce 
na vnějším jízdním pruhu.
Zúžení jízdního pruhu v pro
tisměru.

1

1
%

'f:

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

1 1

L 3 í příčná uzávěra směrovacími 
deskami

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

1 s 

1

1 ^

■rj/
í.-' i 
í ,

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

1

1

' i

i

1

1

1

1

i

i
ť, t

m

70-10

Á 21
A"„

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.1.2.)

2) v případě směrově rozdělené 
komunikace umístit po obou 
stranách jízdního pásu

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

OS 1.-001-, ■

“ Y íl1 íl 1 Schéma B/11

¥ 1
Standardní pracovní místo. 
Vozovka s více jízdními pruhy 
v jednom směru jízdy. Práce

001.-0/—-- - - - - - -m091dl WfU na vnitřních jízdních pruzích.

u 1

1

1

1
příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

1 $ směrovací desce
, š
'f

podélné uzávěry jednostrannými

sľ Í směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

$
, i SM vymezení jízdních pruhů doprav-

^ k1 k: nimi knoflíky$ 1 m I 1$

(odstup 0,3-1,0 m), fólií nebo 
barvou doporučeno

k příčná uzávěra jednostrannými
H I : směrovacími deskami

\
odstup podélně 1-2m

• příčně 0,6-1 m

výstražná světla typu 1 na každé
. =: směrovací desce1

J
i Ž 1 1) v případě směrově rozdělené

komunikace umístit po obou

1 1
stranách jízdního pásu

1

1
i

1

t! t
H

70-100

Á ”

5
* -100-15C

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

OS I-001-

u SIV

a
Q

Schéma B/12

Štandardní pracovní místo. 
Vozovka s více jízdními pruhy 
v jednom směru jízdy. Pomoc
ný jízdní pruh v protisměru. * 1 2

0'

o

i .síä

s.'
s.-

příčné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2 m

příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na směro
vacích deskách dle schématu

podélné uzávěry jednostrannými 
směrovacími deskami, odstup 
max. 10 m

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

1) v případě směrově rozdělené 
komunikace umístit po obou 
stranách jízdního pásu

2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16až B/20

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

°0™:, Y n Schéma B/13

i

i

Standardní pracovni místo. Vo
zovka se třemi jízdními pruhy. 
Práce na jízdním pruhu. Dva 
pomocné jízdní pruhy.„ ö

i vymezení jízdního pruhu doprav
ními knoflíky
(odstup 0,3-1,0 m), fólií nebo

ŕ S>. i ° barvou doporučeno

N-. příčné uzávěry jednostrannými

1 ^ T směrovacími deskami

$ H. odstup podélně 1-2m
11 příčně 0,6-1 m

výstražná světla typu 1 na směro-
N s |H vacích deskách dle schématu

podélné uzávěry

a \ ^i:> - na straně pracovního místa 
jednostrannými směrovacími

í n deskami odstup max. 10 m
- mezi protisměrnými jízdními

ä
t

3 i1J

pruhy oboustrannými směro
vacími deskami

J
S1, ä?

odstup max. 10 m

1) užití dopravních značekif a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích

r1 pruhů, chodníků a/nebo

i
schémat B/16 až B/20

i

i
A A

i

------ - - 50-70 výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu,I|t A*"-1 - - - - - - 70-100
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/14.1

Standardní pracovní místo. 
Zjednosměrnění pozemní 
komunikace.

Případně se zřizuje objížďka.

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

podélná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami odstup 
max. 10 m

příčná uzávěra vodicí tabulí 
výstražná světla typu 1

příčná uzávěra zábranou nebo 
třemi směrovacími deskami 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

za

Z2

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.1.2.)

2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení v přípa
dě souběžných parkovacích 
pruhů, chodníků a/nebo 
stezek pro cyklisty podle 
schémat B/16až B/20

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/14.2

Standardní pracovní místo 
v prostoru křižovatky.

•

<^|H
vedení provozu (užití značek 
č. C 4 a až č. C4 c) závisí na

■B'

konkrétním umístění pracovního 
místa v prostoru křižovatky, 
případně se pro určitý směr 
zřizuje objížďka

příčné uzávěry zábranou 
minimálně 3 výstražná světla 
typu 1

•

A5
1

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
u ostatních vjezdů shodně

1) minimální šířka se zjišťuje 
pomoci vlečných křivek

Pozn.: Pro usměrnění provozu 
v prostoru křižovatky lze užít smě
rovacích desek (č. Z4a až č. Z4c) 
dle konkrétní situace
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/14.3

Standardní pracovní místo 
v prostoru okružní křižovatky.

Případně se zřizuje objížďka.

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 

příčně
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce

1-2m

podélná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
u ostatních vjezdů shodně

) minimální šířka se zjišťuje 
pomocí vlečných křivek
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/15

Standardní pracovní místo. 
Uzavírka pozemní komunikace 
s objížďkou.

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m

příčné uzávěry v oblasti pracovní
ho místa zábranami minimálně 5 
výstražných světel typu 1

užití značky č. BI s dodatkovou 
tabulkou č. E 3a v případě 
potřeby vyznačit vzdálenost 
k začátku uzavírky (např. při větší 
vzdálenosti k tomuto místu)

Pozn.: V případě vyznačení 
objížďkové trasy, umístění značek 
č. IS 11a až č. IS lid dle místních 
podmínek
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VZOROVÁ SCHÉMATA

■S'

Schéma B/16

Chodník a/nebo stezka pro 
cyklisty podél pracovního 
místa na vozovce.

2

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou
nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3, 
podélný odstup do 50 m

1) označení pracovního místa 
na vozovce podle schémat 
B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, 
B/9, B/12 až B/14.3
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VZOROVÁ SCHÉMATA

t
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. 1 ■, 11
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1

Schéma B/17

Štandardní pracovní místo 
na chodníku, stezce pro cyk
listy nebo stezce pro chodce 
a cyklisty.

podélné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou
nebo zábradlím

červená výstražná světla typu 3, 
podélný odstup do 50 m

příčné uzávěry
dle hloubky výkopu zábranou
nebo zábradlím

minimálně jedno červené jedno
stranné výstražné světlo typu 3 
na každé uzávěře

hodnota A
min. 1,5 m nebo šířka stávajícího 
chodníku nebo stezky

1) označení pracovního místa 
na vozovce podle schémat 
B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8, 
B/9, B/12 až B/14.3
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VZOROVÁ SCHÉMATA

1
Schéma B/18

1 ž- 8 Štandardní pracovní místo na
f ■5 stezce pro cyklisty souběžné

1 Q. Q-Jŕ se stezkou pro chodce.
m c
^ E Pracovní místo na chodníku

1
0)
to analogicky.

1 J ^cxa
c’‘

B60 3i

příčná a podélná uzávěra 
zábradlím

■
c

1 a
B

H ' rj
1 g

L
. ” r'

S
EL,

1 E i

■1 _ E výstražná světla:

ö
(P

C9a
- příčná uzávěra 

minimálně jedno červené

B80

1

jednostranné výstražné světlo 
typu 3 na každé uzávěře

1

1

- podélná uzávěra 
červená výstražná světla typu
3, podélný odstup do 50 m

1

' ^

1) označení pracovního místa 
na vozovce podle schémat 
B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8,
B/9, B/12 až B/14.3

1 ^
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

1
Schéma B/19

i Standardní pracovní místo na

1 & stezce pro cyklisty a chodníku.
1 Vedení provozu po parkovacím

1 s J pruhu.

1 </)

1 C8a C7a uzávěry na straně pracovního

1 I
O místa zábradlím

1

výstražná světla:

- příčné uzávěry
minimálně jedno červené

1 £ 7 jednostranné výstražné světlo
1 í í " " f

typu 3 na každé uzávěře

J

m - podélná uzávěra
. - = červená výstražná světla typu

i 1, £r i 3, podélný odstup do 50 m

I 2
c?

t m oddělení chodců podle intenzity
m mil■-■-■i provozu vozidel vodící stěnou

i

I

í nebo zábradlím podél směrova
cích desek

I příčná uzávěra min. třemi smě-

g M C7a rovacími deskami s výstražnými

I B ^ E’2 světly typu 1

I
1) označení pracovního místa

A

na vozovce podle schémat 
B/1, B/2, B/4 až B/6, B/8,
B/9, B/12 až B/14.3I ^

O Í)
vzdálenosti v metrech

57



VZOROVÁ SCHÉMATA

%

t U)

Schéma B/20

Standardní pracovni místo na 
stezce pro cyklisty a chodníku. 
Vedení provozu chodců po 
vozovce.

uzávěry na straně pracovního 
místa zábradlím

výstražná světla:

- prične uzávěry 
minimálně jedno červené 
jednostranné výstražné světlo 
typu 3 na každé uzávěře

- podélná uzávěra 
červená výstražná světla typu 
3, podélný odstup do 50 m

oddělení chodců podle intenzity 
provozu vozidel vodící stěnou 
nebo zábradlím podél směrova
cích desek

1) označení pracovního místa 
na vozovce podle schémat 
B/1, B/2, B/4ažB/6, B/8, 
B/9, B/12 až B/14.3

vzdáleností v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

oz-os

Schéma B/21

Štandardní pracovní místo na 
tramvajovém pásu.

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 
šířkových poměrů lze nahradit 
směrovací desky vodícími 
deskami)

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

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

I

t
výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/22

Standardní pracovní místo 
na vozovce podél tramvajo
vého pásu (provoz tramvají 
zachován).

I

o

zz

0

vymezení jízdních pruhů doprav
ními 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 
šířkových poměrů lze nahradit 
směrovací desky vodícími 
deskami)

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně 1-2m

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

t
výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

1 Schéma B/23v
Štandardní pracovní místo

•
vl

1 na tramvajovém pásu (provoz 
tramvají vyloučen).

os-oe —

1

1

1

1

U/J) B216
V # 7 (nebo B26)

----- 30-50

1

1

1

Si
vymezení jízdních pruhů doprav-j

o
§ nimi knoflíky (odstup 0,3-1,0 m),

:S1il .
k fólií nebo barvou doporučeno

zz :s'l ŕ

'!
f příčná uzávěra jednostrannými 

směrovacími deskami
$ 1 $ ^

odstup podélně 1-2m
J

In-. příčně 0,6-1 m

s
h n ►

(v případě nedostatečných
mm V 22 šířkových poměrů lze nahradit

Í směrovací desky vodícími
i.’.> deskami)

1
výstražná světla typu 1 na každé 
směrovací desce1

os-oc—^
(928 oqsu) /

i

i

i

1

1

í

Q

--- 30-50

•
A15/A

Á- - - - -50-10C

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

i 1
vzdálenosti v metrech

61



VZOROVÁ SCHÉMATA

I

t A 51 ------ 5i

Schéma B/24

Operativní pracovní místo na 
vozovce.

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

příčně 0,6-1 m

podélná uzávěra dopravními 
kužely (výška min. 0,5 m) nebo 
vodícími deskami 
odstup max. 6 m

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

příčně 0,6-1 m

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.2.1.)

2) v případě, že zbývající šířka 
vozovky umožňuje provoz jen 
v jednom směru jízdy, může 
být délka pracovního místa 
max. 50m, jinak použít SSZ 
podle schématu B/6

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu, 
v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

I
Schéma B/25.1

Operativní pracovní místo na 
vozovce.

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

příčně 0,6-1 m
jen v případě nepohyblivého 
pracovního místa

podélná uzávěra dopravními
kužely (výška min. 0,5 m) nebo
vodícími deskami
odstup max. 6 m;
jen v případě nepohyblivého
pracovního místa

pojízdná uzavírková tabule typu II

t
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/25.2

Operativní pracovni místo na 
vnějším jízdním pruhu vicepru- 
hové vozovky.

příčná uzávěra třemi dopravními 
0 kuželi (výška 0,5 m)

odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m

jen v případě nepohyblivého 
pracovního místa

podélná uzávěra dopravními
kužely (výška min. 0,5 m) nebo
vodícími deskami
odstup max. 6m;
jen v případě nepohyblivého
pracovního místa

pojízdná uzavírková tabule typu II

t t
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/25.3

Operativní pracovni místo na 
vnitřním jízdním pruhu vícepru- 
hové vozovky.

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

příčně 0,6-1 m

jen v případě nepohyblivého 
pracovního místa

podélná uzávěra dopravními 
kužely (výška min, 0,5 m) nebo 
vodícími deskami 

o odstup max. 6 m;
=< jen v případě nepohyblivého
E pracovního místa

pojízdná uzavírková tabule typu II

t
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

t

Schéma B/26

Operativní pracovní místo na 
tramvajovém pásu.

výstražné světlo typu 1 nebo 
značka umístěna na fluorescenč
ním žlutozeleném podkladu

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

příčně 0,6-1 m

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

pojízdná uzavírková tabule typu II

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
6.2.1.)

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma B/27

Operativní pracovni místo. Za
stavení provozu v nenadálém 
případě.

podélná uzávěra dopravními 
kužely (výška min. 0,5 m) nebo 
vodícími deskami 
odstup max. 10 m

vozidlo se zvláštním výstražným 
světlem modré barvy v činnosti

pojízdná uzavírková tabule 
typu II nebo zařízení předběžné 
výstrahy. Pokud se užije pojízdné 
uzavírkové tabule na krajnici, 
aktivuje se na ní signál S 8e 
„Světelný kříž“

Pozn.: zastavování vozidel prová
dí oprávněná osoba

vzdálenosti v metrech
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-WSUPERCO
M

—Superco, s.r.o. - dodavatel kvalitního a trvanlivého vodorovného dopravního značení 
!J53 vysokou odolností proti opotřebení, vysokým součinitelem tření a s velkou světelnou 

odrazivostí za sucha i za deště.

'HVIEZI NEJŽÁDANĚJŠÍ TECHNOLOGIE PATŘÍ:

Sspotflex

profilované značeni s akustickou výstrahou
při přejezdu

Spotflex Silent
^profilované značeni bez akustického efektu

Termoplast 
^profilované značeni

Termoplast Premark 
■předpřipravené dopravní symboly

Symboly dopravních značek na vozovce

ÁLY JSOU VHODNÉ PRO: 

hny druhy značení na vozovce

ení na letištních plochách

^výstražné úseky a speciální značky

■3f!RMA JE SCHOPNA APLIKOVAT I DALŠÍ 

^TECHNOLOGIE ZNAČENÍ. NAPŔ.:

^značení barvou (Vandipaint, Normandie apod j

Všechny druhy značeni na vozovce. 
Výstražné úseky a speciální značky.

Výhody
Velká odrazivost - za sucha i za deště 
Velký součinitel tření 
Rychlé odvodňováni 
Zvuková výstraha při přejezdu 
Možnost nanášeni na stávající značení 
Volitelné barevné provedeni 
Strojní nanášení za studená 
dlouhodobá trvanli

Jnalepovaci fólie 3M
. (pro trvalé i přechodné dopravní značení)

JPERCO s.r.o., 252 67 Tuchoměřice 41, Praha - západ, tel./fax: 220 950 531
e-mail: suDerco@suDerco.cz



držitel certifikátu EN ISO 9002

PRAŽSKÉ SLUŽBY
akciová společnost

POD ŠANCEMI 444/1, 180 77 PRAHA 9

Komplexní služby v oblasti dopravního značení:
dopravní uzávěry, omezení a odklon dopravy (dálnice, města, obce)
dopravní značení vodorovné, svislé, vodicí systémy
výstražná světelná zařízení a signalizace (blikače, světelné zábrany,...)
prodej a pronájem dopravních značek, výroba informačních tabulí
betonové vodicí stěny - CITYBLOC, DELTABLOC, AUTORETARDER (4,5
zpomalovací prahy (retardéry)
strojní pokládka žluté snímatelné pásky (3M, GEFAFLEX)
poradenská, konzultační a projektová činnost
dopravní projekty - včetně realizace



ř! ! T řlOFMAM ItílfflMm
Dolní Jirčany 333 CZ-25244 Psáry

Tel.: 00420/241940190+2 Fax: 00420/241940193 

E-mail: hit@hit-hofman.cz www.hit-hofman.cz

Výroba, prodej, pronájem a servis:
- výstražná světelná zařízeni (světelné šipky, rampy, majáky, směrovací d
- zabezpečovací signalizační přívěsy
- svistě dopravní značky a dopravní značky přenosné v retroreflexním pn
- bartji a balotina pro vodorovné dopravní značení
- výJÄradní zastoupení firmy KLEMMFIX (vodící systémy-spojovatelufl 

kéřE^ice, Leitboy, směrovací desky, atd.)
ffemí plastové kužele, značící knoflíky, betonová svodidla CITÍBL

V
a

KOLÍN 
K. HORA

20
8 TRASA Praha s.r.o.

Dolní Jirčany 333 
252 44 Psáry



Snadné řešení pro:
zvýšení viditelnosti svislého dopravního značení 
varování řidičů při překročení daného rychlostního limituj


