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1. VŠEOBECNĚ
Pomůcka pro přechodné dopravní značení na pozemních komuni
kacích v obci se zabývá užitím a umísťováním přechodného do
pravního značení a dopravního zařízení na pozemních komunika
cích v rámci obce, jejichž začátek a konec je vyznačen dopravní
mi značkami č. D 38a a č. D 38b s výjimkou dálnic a silnic pro mo
torová vozidla. Pomůcka vychází z technických podmínek Minis
terstva dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66) a jejím
účelem je přispět k používání TP 66 co možno největším okruhem
odborné veřejnosti.
V případě, že nejvyšší dovolená rychlost na pracovním místě
přesahuje 50 km.h-1 mohou být příslušná ustanovení přebírána
z části „C“ nebo „D“ TP 66 nebo „Pomůcky pro přechodné doprav
ní značení na pozemních komunikacích mimo obec“ nebo „Po
můcky pro přechodné dopravní značení na dálnicích a silnicích
pro motorová vozidla“.
1.1. Základní pojmy
Pracovní místo je oblast na pozemní komunikaci (dále jen silnici)
charakteristická tím, že dopravní plochy silnice jsou přechodně
užívány k jiným účelům než dopravním z důvodu stavebních nebo
jiných prací.
Pracovní místa na silnici se rozlišují na:
a) pracovní místa s delší dobou trvání,
b) pracovní místa s kratší dobou trvání,
c) pracovní místa pohyblivá.
Pracovni místa s delší dobou trvání ve smyslu TP 66 jsou
zpravidla všechna pracovní místa, která průběžně existují nejmé
ně jeden kalendářní den a jsou vázána na jedno stanoviště.
Pracovni místa s kratší dobou trváni isou pracovní místa, kte
rá existují jen omezený počet hodin, zpravidla jen za denního svět3

la jednoho kalendářního dne, i když práce pokračují ve dnech ná
sledujících. Zahrnují zejména ta pracovní místa, která jsou stacio
nárně zřízena jen na krátkou dobu (např. pro údržbové práce,
opravy svodidel, umísťováni dopravních značek, práce na kanali
začních zařízeních, měřičské práce apod.), pokud je není nutno na
základě dopravní situace považovat za pracovní místa s delší do
bou trvání.
Pracovní místa pohyblivá isou všechna pracovní místa, která
se zpravidla kontinuálně ve směru jízdy pohybují (např. pro čisticí
práce, zřizováni dopravního značení, sekání trávy)..
Práce zimní údržby, kontrolní činnosti správy a údržby silnic
apod. se nepovažují ve smyslu TP 66 za pracovní místa.

2. DOPRAVNÍ ZNAČKY
Druhy dopravních značek a způsob jejich užití jsou uvedeny
v jednotlivých schématech.
Pro provádění přechodného vodorovného značení se v rám
ci pracovního místa užívají zejména tyto materiály: samolepící
značkovací fólie, dopravní knoflíky a značkovací barva.
Při užití přechodných dopravních knoflíků se volí následující
podélné odstupy:
V oblastech převádění provozu:
0,30 - 0,50 m
Mimo oblasti převádění provozu: 0,75 - 1,00 m
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V1b

V2a

3 x 1,0m

3 x 1,0m

3. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
3.1.Všeobecně
Dopravní zařízení jsou zejména zařízení pro usměrňování a regu
laci provozu.
Pro účely TP 66 rozdělujeme dopravní zařízení na:
- uzávěrová,
- výstražná,
- světelná signalizační,
- vodicí,
- ochranná,
- nosná.
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3.2. Uzávěrová zařízení
3.2.1. Všeobecně
Uzávěrová zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží především
pro zřizování příčných a podélných uzávěr v rámci pracovního
místa.
3.2.2. Dopravní kužel „Zl" (výšky 0,50 m výjimečně výšky
0,30 m pro provádění vodorovného dopravního značení)

3.2.3.

Zábrana „Z2a“, „Z2b"

3.2.4.

Směrovací deska „Z4“

levá

pravá
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středová

3.2.5.Pojízdná uzavírková tabule typu II

3.3.Výstražná zařízení
3.3.1.

Všeobecně

Výstražná zařízení jsou dopravní zařízení, která doplňují zejména
uzávěrová zařízení. Slouží ke včasnému a nápadnému varování
před dopravními omezeními, nenadálými změnami dopravní situa
ce či organizace vedení provozu v oblasti pracovního místa na sil
nici.
3.3.1. Výstražné světlo

Q
Podrobněji viz kap. A.3.3.2. TP 66.
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3.3.2.

Souprava světel

3.3.3. Světelná zábrana

<«€<
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0,5 m

3.3.4. Světelná vodicí tabule

3.3.5.

Světelná šipka

a) Světelná šipka typu B
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“Světelná šipka
vpravo“ (S 5d)

světelný kříž
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„Světelná šipka
vlevo,, (S 5c)

3.3.6.

Světelná rampa

3.3.7. Výstražná páska

I

I

3.4. Světelné signalizační zařízení (SSZ)
SSZ se užívá zejména tam, kde v důsledku pracovního místa je
provedeno takové zúžení silnice, že je třeba zavést regulaci před
nosti, jež není možno spolehlivě zajistit pouze dopravními značka
mi č. B 26 „Přednost protijedoucích vozidel“ a č. D7 „Přednost
před protijedoucími vozidly“.
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3.5. Vodicí zařízení
3.5.1. Všeobecně
Vodicí zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží především ve
dení a usměrňování provozu a optickému i fyzickému oddělení
protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa.
3.5.2. Zvýrazňující deska

3.5.3. Vodicí tabule „Z 3“
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3.5.4. Vodicí deska

1
0

3.5.5. Vodicí práh

3.5.6. Vodicí stěna

Náhradou za reflexní značkovací folii může být použit jiný srozu
mitelný způsob např. přechodné dopravní knoflíky.
3.6. Ochranná zařízení
3.6.1. Všeobecně
Ochranná zařízení jsou dopravní zařízení, která slouží zejména
k ohraničení pracovního místa a zamezení vstupu chodců na pra
coviště. Zároveň slouží ochraně chodců a cyklistů před pádem do
výkopů, jam popř. otevřených dešťových vpustí vzniklých v souvis
losti s pracovním místem. Tato zařízení mohou také při splnění
určitých požadavků sloužit jako uzáverová zařízení na chodnících
a stezkách pro cyklisty, výjimečně na vozovce.
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3.6.2.

Zábradlí

3.6.3.

Dotyková lišta pro nevidomé

3.6.4.

Plot

lllllllll
mimmi
3.6.5. Svodidlo
Jeho užití je vhodné zejména tam, kde je potřeba vyloučit nebo
zmírnit riziko vjeti vozidla do části pracovního místa, ve kterém se
pohybují pracovníci, a nutné tam, kde existuje nebezpečí pádu vo
zidla do výkopu, z mostu apod.
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3.7.

Nosná zařízení

3.7.1. Všeobecné
Nosná zařízení slouží k upevnení dopravních značek a doprav
ních zařízení a k zajištění jejich bezpečného postavení na silnici.
3.7.2. Podkladní deska

3.7.3.

Patka

3.7.4.

Podpěrný sloupek
I

3.7.5.

Stojan

3.7.6.

Zarážený sloupek
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3.8. Schvalovací podmínky
Dopravní zařízení musí být k užívání na pozemních komunikacích
schválena Ministerstvem dopravy a spojů.

4. VÝSTRAŽNÉ HLÍDKY
Výstražná hlídka užívá k varování účastníků silničního provozu
výstražného červeného praporku rozměrů cca 0,30x0,30 m, který
musí být v celé ploše rozvinut.
Výstražná hlídka může v případě nutnosti zastavovat vozidla. Ji
nak nesmějí výstražné hlídky provádět žádnou regulaci provozu.
Krátkodobý zásah do silničního provozu je z bezpečnostních dů
vodů možný v následujících případech:
- zřizování nebo rušení pracovního místa,
- ochrana pracovníků při provádění vodorovného dopravního
značení,
- pracovní vozidlo nebo pracovní stroj zasahuje do průjezdní
ho profilu,
- pracovní vozidlo nebo stroj v oblasti pracovního místa pře
jíždí silnici.

Osoby a výstražné hlídky, které se trvale nebo příležitostně pohy
bují v dopravním prostoru mimo chodníky a pracovní oblasti,
neoddělené od jedoucího provozu účinným ochranným zařízením
(svodidly, ploty, apod.), ale např. pouze podélnou uzávěrou tvoře
nou směrovacími deskami, jsou povinny nosit výstražné oblečení
odpovídající evropské normě EN 471:
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Krátkodobě a v ojedinělých případech lze užít šle oranžové barvy
doplněné pruhy z retroreflexního materiálu:

5. VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO
MÍSTA
5.1. Pracovní místa s delší dobou trvání
5.1.1. Všeobecně
V oblasti pracovních míst je třeba se snažit o zachování stávající
ho počtu jízdních pruhů. Veřejná hromadná doprava osob se při
vedení provozu zpravidla upřednostňuje. Zbývá-li pro vedení pro
vozu jen jeden jízdní pruh (pro oba směry), potom je třeba na zá
kladě místní situace a intenzity provozu rozhodnout, zda lze pro
regulaci provozu užít střídavého provozu nebo zda je nutné zříze
ní objížďky.

5.1.2. Šířka jízdních pruhů
Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa má činit nejméně
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 silni
ce (cca do 50 m), přip. až na 2,2 m, je-li provoz omezen jen na
osobní automobily.
Zachování provozu v obou směrech je možné při zbytkové šířce
vozovky alespoň 5,5 m. Přitom je potřebné provést změny vodo
rovného dopravního značení (zúžení jízdních pruhů) nebo zřídit
porpocný jízdní pruh. Při malém dopravním zatížení a malém po
dílu těžké dopravy, jakož i v rámci pracovního místa trvajícího jen
krátce, je přípustné vedení provozu v obou směrech ještě při zbý
vající šířce vozovky 5 m.

5.1.3. Příčná a podélná uzávěra
Na silnicích s vyšším dopravním zatížením a silnicích s více jízdní
mi pruhy v jednom směru jízdy se příčná uzávěra provádí zásad
ně směrovacími deskami, umístěnými v ostrém úhlu k ose vozov
ky 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 - 1,0 m (osová vzdále
nost). Uzavření několika jízdních pruhů jedinou příčnou uzávěrou
se nedovoluje.
Podélná uzávěra pracovního místa se provádí zásadně směrova
cími deskami, jejichž podélné odstupy smějí činit nejvýše 10 m.
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příčná uzávěra v obci

podélná uzávěra v obci
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5.2. PRACOVNÍ MÍSTA S KRATŠÍ DOBOU TRVÁNÍ
5.2.1. Všeobecně
Práce na pracovních místech s kratší dobou trvání se provádějí
zpravidla bez pevných uzávěr a jejich zabezpečování se zajišťuje
operativními zařízeními (dopravní kužely, pracovní vozidla, pojízd
né uzavírkové tabule typu II, příp. výstražné hlídky, viz schémata
B/24 až B/27).

5.2.2. Pracovní místa na vozovce
Zabezpečení pracovních míst na vozovce se provádí dopravními
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 -2 m.
Délka zúženého místa (se střídavým provozem) nemá přesáhnout
20 m. Je-li pracovní místo výjimečně provozováno v noci nebo za
zhoršených podmínek viditelnosti (mlha, sněžení, hustý déšť), po
tom mají být dopravní kužely tvořící příčnou uzávěru opatřeny
výstražnými světly typu 1 žluté nebo oranžové barvy.
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Pro zabezpečení pracovních míst je rovněž možno užívat pojízd
né uzavírkové tabule typu II nebo pracovní vozidla vybavená od
povídajícími výstražnými zařízeními (světelná šipka, světelná ram
pa).
Před stacionárním pracovním místem, které není zabezpečováno
pojízdnou uzavírkovou tabulí, musí být v odpovídající vzdálenosti
umístěna dopravní značka č. A 15 „Práce na silnici“.

5.2.3. Pracovní místa na chodnících a stezkách pro cyklisty
Nejsou-li prováděny výkopové práce, potom pro zabezpečování
krátkodobých pracovních míst na chodnících a stezkách pro cyk
listy dostačují dopravní kužely (výšky min. 0,50 m). Příčná uzávě
ra se vytvoří nejméně třemi kužely v příčných odstupech max.
0,4 m a podélných odstupech max. 2,5 m. Podélné odstupy kuže
lů podélné uzávěry činí rovněž max. 2,5 m.
Jsou-li prováděny krátkodobé výkopové práce, potom musí být ta
to pracovní místa zabezpečena odpovídajícími ochrannými zaříze
ními (ploty apod.).

5.2.4. Práce v oblasti tramvajové dráhy
V rámci pracovního místa s kratší dobou trvání v oblasti kolejových
drah dostačuje uzavřít jízdní pruhy v oblasti kolejí příčnou a po
délnou uzávěrou pomocí dopravních kuželů. Dopravní kužely příč
né uzávěry mají výšku nejméně 0,50 m a musí být opatřeny výs
tražnými 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, potom se do
poručuje doplnit je výstražnými světly typu 2 žluté nebo oranžové
barvy.
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5.2.5. Měřičské práce
Pracovní místa, kde se provádějí měřičské práce se označují po
dle schéma B/27. Jsou specifická tím, že obvykle mají dvě pracov
ní oblasti v těsném sledu za sebou (první z nich může 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 tabule typu II.
Dopravní kužely příčné uzávěry se umísťují v podélných odstu
pech 1-2 m a příčných odstupech max. 0,6-1 m. Maximální podél
né odstupy dopravních kuželů podélné uzávěry činí 6 m.
Není-li k zabezpečení měřičských prací užita pojízdná uzavírková
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 přesáhnout 20 m.

6. POHYBLIVÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Pohyblivá pracovní místa jsou převážně tvořena pracovními
vozidly nebo pracovními stroji, které se vzhledem k charakteru své
činnosti pohybují malou rychlostí, kontinuálně nebo přerušovaně
(např. sekání trávy, kropení ulic, zametání, zřizování vodorovného
dopravního značení, mytí dopravních značek či směrových sloup
ků apod.). V takovém případě musí pracovní vozidlo mít vždy v
činnosti zvláštní výstražné světlo oranžové barvy a jako doplněk
dostačuje “světelná šipka” (S5c, S5d) nebo světelná rampa.
Ostatní pohyblivá pracovní místa (např. pracovní místa tvořená
vozidly bez výstražných zařízení nebo osobami) se zabezpečují
pojízdnou uzavírkovou tabulí typu II nebo alespoň pracovním vozi
dlem (pracovním strojem), které musí mít vždy v činnosti zvláštní
výstražné světlo oranžové barvy.
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7. VZOROVÁ SCHÉMATA (B/1 - B/27)
Užití jednotlivých dopravních značek a dopravních zařízení ve
vzorových schématech
se
řídí ustanoveními zákona
č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunika
cích, vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na po
zemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění po
zdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunika
cích.
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Schéma B/1
Silnice s malým
dopravním zatížením nebo
v dopravně zklidněné
oblasti při malém zúžení.

os-oeS,vY
-.

na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez výstražných světel

příčná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně
1-2m
příčně 0,6 -1 m

š
§

podélná uzávěra
oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m

'1
*

1)

'?l

příčná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1 - 2 m
příčně 0,6 - 1 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

<
>
i

A5
*

*

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

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

A

I

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/2

I

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

os-oe-

siv
na pracovních místech s kratší
dobou trvání zpravidla bez výstražnýchsvětel

příčná uzávěra
zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

podélná uzávěra
oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max.lOm

podélná uzávěra
zábradlím na straně
chodníku/stezky pro cyklisty

příčná uzávěra
zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1
1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
5.1.2.)
2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů, chod
níků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat
B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/3

I

Dvoupruhová silnice při
malém zúžení.
na pracovních místech
s kratší dobou trvání
zpravidla bez výstražných
světel

$
podélná uzávěra
oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m

£

1)

1

o

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 případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat
B/17 až B/20

Aa:

50-70

*) v případě odstavného pruhu
nebo široké krajnice

t

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/4

JI
v

Dvoupruhová vozovka
s vedením provozu
pomocným jízdním
pruhem.

,
1
1

příčná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m

1
1

?s

/I
/
i

^
$

1

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

i ' '.'1

.m

i

i1 ^ ■

1)

in j jn 1 ^
^
<>^►1 I
Ě
EI
1 .
i
£|
\ 1
\

<1
^ 1

1

ž
------------------ 0

oddělení protisměrných jízdnich pruhů
podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodicím prahem, vodicí
deskou, zvýrazňující deskou,
řadou přechodných dopravnich 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
1
*

15

* ------- 50-70

f

1) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat
B/16 až B/20
vzdálenosti v metrech
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oz-os -.
SIV

Schéma B/5

4

(Z)B2,b

------------------30-í

o

QZZ
ego

Dvoupruhová vozovka
z poloviny uzavřená.
Řízení provozu dopravními
značkami.
na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez výstražných světel

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
1-2m
příčně
0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

0

1) může být ve výjimečných
případech menší
(viz kap. 5.1.2.)
2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat
B/16 až B/20
vzdálenosti v metrech
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Schéma B/6

4|
001-08-

Dvoupruhová vozovka
z poloviny uzavřená.
Řízení provozu světelným
signalizačním zařízením.

08'09‘ V7
oiv

I
1

ffl

•• I
qzz
BSD

na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez výstražných světel

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

1

1
M
1
J

příčná uzávěra
zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1
1

2)

podélná uzávěra
oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m

0

příčná uzávěra
zábranou
minimálně 3 výstražná světla
typu 1

(S)------------ 10

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

^"

C5b

22b
•

•

*
i

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
5.1.2.)

It

A°

---

—

30-50

A-’_5„0
vzdálenosti v metrech
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2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16
až B/20

oz-os-

v

Schéma B/7

(Db2"‘
----------------- 30-í

eiZQ

Dvoupruhová vozovka
s pracovním místem
uprostřed, vozovky
na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez výstražných světel

příčné uzávěry
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
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.
5.1.2.)
2) v dopravně zklidněných
oblastech: 30-50m

vzdálenosti v metrech
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oz-os-
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Schéma B/8

I

Dvoupruhová vozovka
s obostranným zúžením.
B21b
30-50

or-s
za

na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez výstražných světel

n
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.
5.1.2.)
2) v dopravně zklidněných
oblastech: 30-50 m

3)

os-oc -

qiza

t

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

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/9
Čtyřpruhová vozovka
s uzavírkou jednoho
pravého jízdního pruhu,
příp. třípruhová vozovka
s uzavírkou ve směru se
dvěma jízdními pruhy.

I

na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez vý strážných světel
0

příčná
zábranou

uzávěra

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

:£|

podélná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m

o

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 dostatečných
šířkových poměrů (např.
směrově rozdělená
komunikace) umístit
vstřícně

I

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

l

í|t

výstražné světlo typu 1
vzdálenosti v metrech
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Schéma B/10
Čtyřpruhová vozovka
s uzavírkou jednoho
levého jízdního pruhu,
příp. třípruhová vozovka
s uzavírkou jednoho
levého jízdního pruhu (dva
jízdní pruhy)_____________

na pracovních místech
s kratší dobou trvání zpravidla
bez výstražných světel
o

příčná
zábranou

uzávěra

vymezení jízdního pruhu
přechodnými dopravními
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 1-2m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
5.1.2.)

I

I
l

2) v případě dostatečných
šířkových poměrů (např.
směrově rozdělená
komunikace) umístit
vstřícně

t

výstražné světlo typu 1
vzdálenosti v metrech
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Schéma B/11

I

Čtyřpruhová vozovka
s uzavírkou obou levých
jízdních pruhů

I
ooi-oz—

39 m

výstražné světlo typu 1

příčná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

o

0

příčná
zábranou

uzávěra

podélné uzávěry
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
vymezení jízdních pruhů
přechodnými dopravními
knoflíky (odstup 0,3 - 1,0 m),
fólií nebo barvou doporučeno
příčná
zábranou

o

uzávěra

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 dostatečných
šířkových poměrů (např.
směrově rozdělená
komunikace) umístit
vstřícně

t t

výstražné světlo typu 1
vzdálenosti v metrech
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Schéma B/12

Čtyřpruhová vozovka
s uzavírkou jízdních pruhů
jednoho směru.
příčné uzávěry
mezi protisměrnými jízdními
pruhy jednostrannými
směrovacími deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
příčná uzávěra na straně pra
covního místa zábranou
podélné uzávěry
jednostrannými směrovacími
deskami, odstup max. 10 m
oddělení protisměrných
jízdních pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodicím prahem, vodicí
deskou, zvýrazňující deskou,
řadou přechodných doprav
ních knoflíků (odstup 0,3 m 1,0 m), fólií nebo barvou

--- 0
gieg S -d4s
sát1
^i
1 ' - 1)
'Íí|t il
*
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30-50

B21a
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A
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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 dostatečných
šířkových poměrů (např.
směrově rozdělená
komunikace) umístit
vstřícně
2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
B/16 až B/20
výstražné světlo typu 1,
v protisměru shodné
vzdálenosti v metrech

Schéma B/13

Třípruhová vozovka
s uzavírkou směru s
jedním jízdním pruhem.
vymezení jízdního pruhu
přechodnými dopravními
knoflíky (odstup 0,3 - 1,0 m),
fólií nebo barvou doporučeno

•o

příčné uzávěry
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6 -1 m
ve směru s jedním jízdním
pruhem výstražná světla typu
1 na každé směrovací desce
podélné uzávěry
-nastraně pracovního místa
jednostrannými smě
rovacími deskami odstup
max. 10 m
-mezi protisměrnými jízdními
pruhy oboustrannými smě
rovacími deskami
příčné uzávěry
-na straně pracovního místa
zábranou
- mezi protisměrnými jízdními
pruhy jednostrannými smě
rovacími deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1
na každé směrovací desce1 2
1) v případě dostatečných
šířkových poměrů (např.
směrově rozdělená
komunikace) umístit
vstřícně

i

tit AA51>

*'...---------------- 70-100
vzdálenosti v metrech
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2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
B/16 až B/20
výstražné světlo typu 1,

Schéma B/14
Dvoupruhová vozovka
s uzavírkou poloviny
vozovky. Zřízení
jednosměrné ulice.
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 minimálně 3
výstražná světla typu 1

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
5.1.2.)
2) užití dopravních značek
a dopravních zařízení
v případě souběžných
parkovacích pruhů,
chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
B/16 až B/20
vzdálenosti v metrech
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Schéma B/15
Uzavírka silnice.
případně se zřizuje objížďka

©

podélná uzávěra
oboustrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10

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

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

n

D44d

D44a

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/16
h o d n ík a /n e b o stezka pro c y k lis ty

I
I
I
I

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

u
■

■

»

' 1

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

»

1
i

■i

Z2a

!
výstražná světla typu 3
odstup podélně max. 10 m

■

1) užití dopravních značek
a dopravních
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
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Schéma B/17
►

A

Chodník nebo stezka pro
cyklisty se zúženími.

>4
Z2b

1)
Z2a
Z2b

jako pracovní místo s kratší
dobou trvání zpravidla bez
výstražných světel
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 na:
- příčné uzávěře typu 2
(jednostranná)
odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3
odstup max. 10 m

Z2b

Z2a

Z2a

A

míra A
- u chodníků min. 1,0 m
- u stezek pro cyklisty
min.1,0m
- u společných chodníků
a stezek pro cyklisty
min. 1,5m

A
1) užiti dopravních značek
a dopravních
zařízení
v oblasti vozovky podle
schémat B/1 až B/6, B/8,
B/9, B/12 až B/14

u
Z2a
Z2b

t

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/18

5.

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

f

1

x>
£
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jc

0
55

1

1
60

W
rri
■Ai ^

Z2a
příčná a podélná uzávěra
zábradlím

■-i

:
i

■
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;

1
1:

1
Z2a

1

mt
m <
PW

i

il É '

►
výstražná světla na:
Z2a

i

C9

- příčné uzávěře typu 2
(jednostranná)
odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3
odstup max.lOm

i

i

i
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

i

I

A
U
vzdálenosti v metrech
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ž-

Schéma B/19

O

Stezka pro cyklisty
souběžně s chodníkem.
Nouzové převádění
po parkovacím pruhu.

re

Q.

I

CL

w
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

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

t

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/20
Stezka pro cyklisty
souběžně s chodníkem.
Nouzové převádění po
vozovce.

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

1) užiti 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
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Schéma B/21

I

Dvoupruhová silnice
s tramvajovou dráhou.
Uzavírka tramvajové dráhy.

hi-)

B21b

příčná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m
příčná
zábranou

uzávěra

podélné uzávěry
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
(v případě nedostatečných
šířkových poměrů lze nahradit
směrovací desky vodícími
deskami)
vymezení jízdního pruhu
přechodnými dopravními
knoflíky (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

B21a
-----------------------30-50

t

A"

50-70
vzdáleností v metrech

41

OZ-OS-.

1,

S,vV

1

Schéma B/22

1

Dvoupruhová silnice
s tramvajovou dráhou.
Překop silnice po částech
- 1. část (provoz
tramvajové dráhy)

1

1

0

os-oe — —^
eiZQ

B2,b

------ 30-50

1

1

1

I

s

1
/

SK_@
°A

j% '•

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

/
Z2a

m
i

ezz

příčná
zábranou

1

Vi► z
c

1
podélné uzávěry
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
(v případě nedostatečných
šířkových poměrů lze nahradit
směrovací desky vodícími
deskami)

- MB
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i/i
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uzávěra
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1------ 1 — 5-25

B21a

příčná uzávěra
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

-----30-50

,izaw

i
i
i

t Aa
....*
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- 50-70
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Schéma B/23

(Z)
os-oe -

B21b

Dvoupruhová silnice
s tramvajovou dráhou.
Překop silnice po částech
- 2. část (výluka
tramvajové dráhy v obou
směrech jízdy).

— 30-50

eiza

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

pricna uzavera
jednostrannými směrovacími
deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m
(v případě nedostatečných
šířkových poměrů lze nahradit
směrovací desky vodícími
deskami)

výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

B21a
OS-OE —

— 30-50

qtza (

t A:
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vzdálenosti v metrech
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Schéma B/24

I

Pracovní místo s kratší
dobou trvání se zúžením
jednoho jízdního pruhu.
B21b
30-50

uzávěra dopravními kužely
(výška 0,5 m)

0'

příčné uzávěry
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6 -1 m

podélná uzávěra
odstup max. 6 m

0'

1) může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
5.1.2.)
os-oe—qtza (<-

30-50

t A

2) v případě delšího
pracovního místa použít
SSZ podle schématu B/6

50-70
vzdálenosti v metrech
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Regulační plán B/25

oz-os-,
SIV

I

Pracovní místo s kratší
dobou trvání s pojízdnou
uzavírkovou tabuli.

(e

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

i

pracovní vozidlo s pojízdnou
uzavírkovou tabulí typu II

1)

může být ve výjimečných
případech menší (viz kap.
5.1.2.)

2) v případě delšího
pracovního místa použít
SSZ podle schématu B/6
3)jen na stacionárních
pracovních místech
s kratší dobou trvání

t

3)

vzdálenosti v metrech
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Schéma B/26

I

Pracovní místo s kratší
dobou trvání s uzavírkou
tramvajové dráhy v
jednom směru jízdy.

SIV

příčná uzávera
třemi dopravními kuželi
(výška 0,5 m)
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m

o

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

o

příčná uzávěra
pěti 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.
5.1.2.)

it
vzdálenosti v metrech
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Schéma B/27
Měřičské práce s malým
omezením na vozovce
s provozem v obou
směrech.

příčné uzávěry dopravními
kužely
(výška 0,5 m)
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1 m
výstražné světlo typu 1

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

výstražné světlo typu 1

v případě pohyblivých
pracovních míst je třeba na
nepřehledných silnicích nebo
silnicích se silným a rychlým
provozem rozmístit dopravní
kužely způsobem odpovída
jícím místním poměrům.

í

A

—50
vzdálenostjv metrech
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