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strukturální značení, předformované termoplasty.

Dopravní kužely:
Slouží k vyznačování objížděk či vodorovnému značení. Pokrytím fóliovými
návleky Starlux vykazují vysokou retroreflexí třídy II.

Výstražné pracovní oblečení:
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Atest k jejich používání vydal Výzkumný ústav bezpečnosti a práce v Brně.
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dopravní značky všech rozměrů

- informační systémy a realizace
orientačního značení (cyklistické stezky)
- realizace přechodného značení
- reklamní činnost včetně provedení pl
- servis a repasování poškozených
dopravních značek
- vodorovné značení
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Prodej:
dopravních kuželů a sloupků
- zpomalovacích prahů
- recyklovatelných podstavců a stojanů pro “
-

přechodné dopravní značení
- reflexních oděvů a vymezovacích pásek
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- reflexních odrazek všeho druhu
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Pomůcka pro označování pracovních míst na dálni
cích a silnicích pro motorová vozidla upravuje zři
zování pracovních míst na dálnicích a rychlostních
silnicích označených jako silnice pro motorová vozi
dla. Pomůcka se přiměřeně vztahuje i na označování
pracovních míst na ostatních směrově rozdělených
pozemních komunikacích. Tato pomůcka nenahra
zuje stávající technické podmínky TP 66 „Zásady pro
přechodné dopravní značení na pozemních komuni
kacích" (1996). Pomůcka stávající TP 66 doplňuje
a zpřesňuje v částech týkajících se dálnice a silnice
pro motorová vozidla.
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 někte
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na dál
nici a rychlostní silnici stanoví podle ustanovení
§ 77 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona přechod
nou úpravu provozu Ministerstvo dopravy a spojů
po předchozím písemném vyjádření Ministerstva
vnitra. Působnost pro ostatní pozemní komunikace
je upravena v ostatních ustanoveních § 77 zákona
č. 361/2000 Sb.
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VŠEOBECNĚ

1.VŠEOBECNĚ
Pomůcka pro označovaní pracovních míst na dálnicích a sil
nicích pro motorová vozidla upravuje podrobnosti o užití
a umístění dopravních značek, světelných signálů a doprav
ních zařízení pro označení pracovních míst na dálnicích a sil
nicích pro motorová vozidla. Vychází zejména ze zákona
č. 361 /2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změ
nách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozem
ních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích a souvisejících technických norem a technic
kých podmínek Ministerstva dopravy a spojů ČR.
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 dálnici nebo
silnici 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
MDS č. 30/2001 Sb. Jedná se o tělísko zpravidla kulatého,
obdélníkového nebo čtvercového tvaru, žluté nebo oranžové
barvy a maximální výšky 25 mm, užívané pro zřizování pře
chodného vodorovného značení, vymezování pomocných jízd
ních pruhů, a to samostatně nebo v kombinaci s vodorovným
dopravním značením.
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Dopravní kužel je dopravní zařízení č. Z 1 podle vyhlášky MDS
č. 30/2001 Sb. Může být případně doplněn výstražným svět
lem a musí mít alespoň světlé pruhy v retroreflexním prove
dení.
Patka je zařízení, které slouží k upevnění podpěrných sloupků,
vodicích nebo zvýrazňujících desek apod.
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.
Podpěrný sloupek je sloupek zakotvený v podkladní desce,
patce nebo připevněný ke svodidlu a slouží k upevnění doprav
ních značek a dopravních zařízení. Podpěrný sloupek přenosné
dopravní značky nebo případně přenosného dopravního zaří
zení je v provedení s červenobílými reflexními pruhy o šířce 100
- 200 mm.
Pojízdná i izavírková tabule je dopravní zařízení č. Z 7 podle

vyhlášky MDS 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
kaci a pro umístění přenosných dopravních značek, přenos
ných dopravních zařízení a případně světelných signálů.
Provoz ie provoz na pozemních komunikacích.
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Standardní pracovní místo ie 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.

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

1.3. Zásady označování pracovního místa
1)

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

2)

matem.
Vedení provozu v oblasti pracovního místa má být pro

3)

a pochopitelné.
Dbá se, aby byla zaváděna jen taková opatření, která

účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné

se pro označení pracovních míst považují za bezpečná
a potřebná.
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

5)

ze žádného jízdního směru.
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.
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6)

Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktu
alizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení

7)

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

8)

provozu, tj. mimo dopravní špičky.
Při umísťování jednotlivých dopravních značek, světel
ných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve
směru pohybu dopravního proudu. Při zřizování pracov
ního místa lze dopravní značky umísťovat postupně po
jedné a s nezbytným časovým odstupem po druhé straně
jízdního pásu.
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

9)

průjezdné.
S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí
být započato 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, v čis
totě a správně umístěny.
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2. DOPRAVNÍ ZNAČKY
Jednotlivé dopravní značky a způsob jejich užití s ohledem na
charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných sché
matech.
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: 0,50 -1,00 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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2.1. Umísťování svislých dopravních značek
2.1.1. Umístění ve vztahu k rozsahu pracovního místa
V případě dlouhého

pracovního

místa se doporučuje

dopravní značky v přiměřených vzdálenostech opakovat
(po 1000 -1500 m).
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2.1.2. Boční umístění
Vodorovná vzdálenost bližšího okraje dopravní značky, svě
telného signálu, dopravního zařízení včetně jejich nosné
konstrukce od vnějšího okraje, zpevněné části krajnice je
0,50 - 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné
dopravní značky od jízdního nebo pomocného jízdního pruhu je
0,30-4,00 m.
Vzdálenost hrany vodicích a směrovacích desek od okraje
jízdního nebo pomocného pruhu má činit 0,25 m, výjimečně

0,1 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 se umísťují tak, aby svě
telný 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 se
v rámci pracovního místa doporučuje umísťovat samostatně.

2.2. Zvýraznění dopravních značek
Pro zdůraznění významu vybrané dopravní značky se tato dopl
ňuje 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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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 pravoúhlého 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),.
retroreflexní žlutozelený fluorescenční materiál podkladu
musí svými světelně technickými vlastnostmi převyšovat třídu
2 podle ČSN 01 8020,
činná plocha zvýrazněné dopravní značky musí být z retroreflexního materiálu min. třídy 2 podle ČSN 01 8020.
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3. SVĚTELNÉ SIGNÁLY
3.1. Všeobecně
Světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály
se řídí provoz na pozemních komunikacích nebo se jimi
upozorňuje 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)
a)

Světelná šipka typu A

Světelná šipka

Světelná šipka

vlevo (č.S 8c)

vpravo (č. S 8d)
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b)

Světelná šipka typu B

Světelná šipka

Světelná šipka

vlevo (č. S 8c)

vpravo (č. S 8d)

3.4. Světelný kříž (č. S 8e)
a) Světelný kříž typu A

Světelný kříž (č. S 8e)
b) Světelný kříž typu B

Světelný kříž (č. S 8e)
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4.

DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

4.1. Všeobecně
Dopravní zařízení jsou zejména zařízení pro usměrňování
a regulaci 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 přede
vším pro zřizování příčných a podélných uzávěr v rámci pracov
ního místa.

4.2.2. Dopravní kužel (č. Z 1)
Dopravní kužel má výšku 0,75 m, výjimečně 0,50 m (při prová
dění vodorovného dopravního značení).
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4.2.3. Směrovací deska (č. Z 4a až č. Z 4c)

Z 4a
levá

Z 4b
pravá

Z 4c
středová

4.2.4. Pojízdná uzavírková tabule (č. Z 7)

typ I

typ II

4.3. Výstražná zařízení
4.3.1. Všeobecně
Výstražná zařízení jsou dopravní zařízení, která doplňují zejména
uzávěrová zařízení. Slouží ke včasnému a nápadnému varování
před dopravními omezeními, nenadálými změnami dopravní
situace nebo změnami organizace vedení provozu v oblasti
pracovního místa.
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
4.3.2.

Světelná rampa

ooooo

4.3.3. 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.

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 oddě
lení protisměrných jízdních pruhů v rámci pracovního místa.
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4.4.2.1. Velká zvýrazňující deska (č. Z 6a)

£
4.4.3.1. Vodicí deska levá (č. Z 5 a)

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

4.4.3.3. Vodicí deska středová (č. Z 5 c)
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4.4.5. Vodicí práh

4.4.6. Vodici stěna

Náhradou za reflexní značkovací folii umístěnou u paty vodicí
stěny může být použit jiný srozumitelný způsob.

4.5. Ochranná zařízení
4.5.1. Všeobecně
Ochranná zařízení jsou dopravní zařízení, které lze užít zejména
k ohraničení a vymezení pracoviště. Mezi ochranná zařízení
patří zejména zábradlí, plot a svodidlo.

4.5.2. Svodidlo
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Jeho užití je vhodné zejména tam, kde je třeba s přihlédnutím
k místním podmínkám oddělit pracoviště, v němž se pohybují
pracovníci a tam, kde hrozí nebezpečí pádu vozidla do výkopu
(z mostu apod.).

4.5.3. Vodicí stěna
Vodicí stěnu lze užít také k oddělení pracoviště.

4.6. Nosná zařízení
4.6.1. Všeobecně
Nosná zařízení slouží k upevnění dopravních značek a doprav
ních zařízení a k zajištění jejich stabilního umístění na vozovku
i mimo ni.

4.6.2. Podkladní deska

4.6.3. Podpěrný sloupek
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DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ
Na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku se umísťuje
přenosná značka, případně dopravní zařízení, které není pevně
zabudované do terénu, nebo umístěné na vozidle. Červené
a bílé pruhy jsou provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy 1
a mají šířku v rozmezí od 100 do 200 mm.

4.6.4. Stojan
Užívá se pro upevnění rozměrnějších a těžších zařízení
(např. světelná šipka) nebo rozměrných dopravních značek.
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VÝSTRAŽNÉ OBLEČENI

5. VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ
5.1. Zaměstnanec na pracovním místě
Zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údrž
bou, měřením, opravami a výstavbou pozemní musí být oble
čen ve výstražném oděvu s vysokou viditelností v provedení dle
ČSN EN 471. Oděv musí být dle této normy schválen. Retroreílexní pásy oděvu mají šířku nejméně 50 mm.

0

5.2. Zaměstnanec zastavující vozidla
Podle ustanovení § 32 vyhlášky č. 30/2001 Sb. musí mít osoba
oprávněná zastavovat vozidla oblečení č. OD 1 b a č. OD 1 c dle
přílohy této vyhlášky.
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VÝSTRAŽNÉ OBLEČENÍ
Jeho provedeni musí odpovídat zvláštnímu technickému pred
pisu 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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VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA

6. VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI
PRACOVNÍHO MÍSTA
6.1. STANDARDNÍ PRACOVNÍ MÍSTO
6.1.1. Všeobecně
V oblasti standardního pracovního místa má být zachován stá
vající počet jízdních pruhů, pokud intenzita provozu ve špičkové
hodině přesahuje 1500 vozidel v případě dvou jízdních pruhů
v jednom směru jízdy. Totéž platí pokud špičková hodinová
intenzita přesáhne 3000 vozidel pro tři jízdní pruhy v jednom
směru jízdy. Přitom může být pro vedení provozu využívána
i zpevněná krajnice a vodicí proužek.

6.1.2. Šířka jízdních pruhů
Minimální šířka jízdního pruhu v rámci pracovního místa je
3,25 m. Jízdní pruhy, které jsou určeny pouze pro provoz vozi
del, jejichž šířka nepřesahuje 2 m, musí mít šířku nejméně
2,50 m (užívá se údaje 2,0 m na symbolu značky č. B 15),
ve výjimečných případech nejméně 2,20 m (tzv. úzké pruhy)
(užívá se údaj 1,8 m na symbolu značky č. B 15).
Při rozvrhování šířek pomocných jízdních pruhů se šířky podél
ných čar VDZ, oddělující jízdní pruhy, připočítávají jednou polo
vinou ke každému z obou přilehlých jízdních pruhů. Šířka
vodicích proužků, vymezujících okraje vozovky, se započítá do
šířky přilehlého pomocného jízdního pruhu.
Je-li k dispozici větší šířka jízdního pásu, rozdělí se v následují
cím pořadí:
a) šířka pomocného jízdního pruhu 2,75 m (náhradou za
2,50 m) pro vozidla do šířky 2 m,
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VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA
b) výraznější oddělení protisměrných jízdních pruhů rozšffením
dělicího pruhu na šířku 0,50 m,
c) šířka pravého pomocného jízdního pruhu pro všechna vozi
dla 3,50 m (náhradou za 3,25 m) při zachování pomocného
jízdního pruhu 2,75 m pro vozidla do šířky 2 m,
d) šířka pomocného jízdního pruhu (náhradou za 2,50 m) pro
vozidla do šířky 2 m.

6.1.3. Příčná a podélná uzávěra
Příčná uzávěra se zásadně provádí směrovacími deskami dopl
něnými soupravou výstražných světel typu 1.
Při uzavírce nebo zúžení jízdního pruhu se užívá pěti smě
rovacích desek se soupravou pěti výstražných světel s výjim
kou označení dle schématu D/29.2. 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 přípustné užití tří směrovacích desek se soupra
vou tří výstražných světel s výjimkou označení dle schématu
D/29.1.
Pokud se pro příčnou uzávěru užije pěti směrovacích desek,
umísťují postupně na celkovou vzdálenost 50 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.
Umístění jednotlivých směrovacích desek se volí tak, aby
změna směru jízdy byla provedena co možno nejplynuleji.
Podélná uzávěra se provádí zejména směrovacími deskami,
jejichž podélné odstupy smějí činit nejvýše 18 m. Směrovací
desky lze doplnit výstražnými světly typu 2.
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VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA
Největší doporučená délka podélné uzávěry je 6 km.
podélná uzávěra

příčná uzávěra

E
o

s
I

6.2. OPERATIVNÍ PRACOVNÍ MÍSTO
6.2.1. Všeobecně
Práce na operativním pracovním místě se označuje operativ
ními dopravními zařízeními, např. pojízdnou uzavírkovou tabulí
č. Z 7 typu I, vodícími deskami, dopravní kužely, příp. zařízením
předběžné výstrahy. Základ tvoří schémata D/21.1 až D/30.
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VEDENÍ DOPRAVY V OBLASTI PRACOVNÍHO MÍSTA
Pro příčnou uzávěru se užívají výhradně pojízdné uzavírkové
tabule (č. Z 7) typu I.
Dopravní kužely nebo vodicí desky tvořící podélnou uzávěru
v délce do 500 m se umísťují v odstupech nejvíce 18 m.
Dopravní kužely nebo vodicí desky tvořící podélnou uzávěru
v délce nad 500 m lze umísťovat v odstupech nejvíce 50 m.
Práce na zpevněné krajnici, které nezasahují do jízdního pruhu,
se označují pojízdnou uzavírkovou tabulí typu I se signálem
světelného kříže, viz schéma D/27.
Pohyblivé pracovní místo se především označuje pojízdnou uza
vírkovou tabulí č. Z 7 podle vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb. Mezi
pojízdnou uzavírkovou tabulí a pracovním vozidlem (pracovním
strojem) je nutno udržovat stálou vzdálenost 50 - 80 m.
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SCHVALOVACÍ PODMÍNKY

7. SCHVALOVACÍ PODMÍNKY
Dopravní značky, dopravní zařízení a světelné signály musí být
schváleny podle § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000
Sb. k používání na pozemních komunikacích Ministerstvem
dopravy a spojů.
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/1.1
Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici, zúžení
jízdního pruhu.___________

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) opakováni v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m
výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/1.2
Standardní pracovní místo.
Práce na středním dělicím
pásu, zúžení jízdního
pruhu.

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) opakování v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m
výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/1.3
Standardní pracovní místo.
Práce na středním dělicím
pásu.

podélná uzávera
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

q

i)

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

D

rimi B2°a
1) opakování v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m
výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdáleností v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/2
Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici a části
přilehlého pruhu.Dva
pomocné jízdní pruhy na
zúženém jízdním pásu. Při
práci na středním dělicím
pásu a části přilehlého
pruhu nebo v případě
třípruhového jízdního pásu
analogicky.______________
podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
vymezení pomocných
jízdních pruhů dopravními
knoflíky (odstup 0,5 - 1m)
nebo VDZ

1) ve výjimečném případě
min. 5,50 m,
pak navíc B 20a (60 km/h)
2) v případě podélné
uzávěry o délce do 500 m
podélná čára souvislá
3) opakování v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m po 1000 1500 m
výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma D/3
Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici
a přilehlém pruhu. Jeden
jízdní pruh na zúženém
jízdním pásu. Při práci na
středním dělicím pásu
a přilehlém pruhu
analogicky.
příčná uzávěra směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
podélná a příčná uzávěra
jako nahoře

1) ve výjimečném případě
min. 3,0 m,
pak navíc B 20a (60 km/h)
2) opakování v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech
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VZOROVA SCHEMATA
Schéma D/4
Standardní pracovní místo.
Práce na středním dělicím
pásu a přilehlém pruhu.
Dva pomocné jízdní pruhy
s využitím zpevněné
krajnice.
příčná uzávěra směrovacími
deskami odstup max. 10 m

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami, odstup max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky
( odstup 0,5 - 1m) nebo VDZ

1 )ve výjimečném případě
min. 5,50 m,
pak navíc B 20a (60 km/h)
2) v případě podélné
uzávěry o délce do 500 m
podélná čára souvislá
3) opakován I v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/5
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Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici
a přilehlém pruhu.Tři
pomocné jízdní pruhy na
zúženém jízdním pásu.
podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra
směrovacími deskami
odstup max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ
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1 )ve výjimečném případě
min. 8,00 m,
pak navíc B 20a (60 km/h)
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2) v případě podélné
uzávěry o délce do 500 m
podélná čára souvislá

3)opakováni v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

I

4

Schéma D/6

i

Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici
a přilehlém pruhu. Dva
pomocné jízdní pruhy na
zúženém jízdním pásu.
Při práci na středním
dělicím pásu a přilehlém
pruhu analogicky.

f

I

příčná uzávěra směrovacími
deskami

\ %

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

n

příčná uzávěra směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

^ r

Ái

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ

▼
11

(SB)2’“

1 )ve výjimečném případě
min. 5,50 m,
pak navíc B 20a (60 km/h)

11
100
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B20.
®
------ qn

2)opakování v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m
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£2*2400

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech

VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma D/7
Standardní pracovní místo.
Práce na krajnici
a přilehlých pruzích. Jeden
jízdní pruh na zúženém
jízdním pásu.
příčná uzávěra směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
podélná uzávěra
směrovacími deskami nebo
vodícími deskami (o délce
50 m)
odstup desek max. 18m
příčné uzávěry směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1 )opakování v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000-1500 m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/8
Standardní pracovní místo.
Práce na středním dělicím
pásu a přilehlých pruzích.
Dva pomocné jízdní pruhy
na zúženém jízdním pásu
s využitím zpevněné
krajnice^^^^^^^^^^
příčná uzávěra směrovacími
deskami

i

podélná uzávěra
směrovacími deskami nebo
vodícími deskami
odstup max. 18 m
příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
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vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5-1m) nebo VDZ
1 )ve výjimečném případě
min. 5,50 m,
pak navíc B 20a (60 km/h)
2) v případě podélné
uzávěry o délce do 500 m
podélná čára souvislá

(100)
IP18Ö ♦ B15
(2.0 m)
------ 1000

A

3)opakováni v případě
podélné uzávěry delší
než 1000 m
po 1000 -1500 m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/9
Štandardní pracovní místo.
Vedení provozu v prostoru
připojovací větve křižovatky.
Vjezdy. *

* jen pro výjimečné případy, kdy
není možno ani zachovat nebo
přestavět připojovací pruh, ani
větev křižovatky uzavřít

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 -1m) nebo VDZ doporučeno

i

I

jéf'

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 -1m) nebo VDZ doporučeno
1) příčná čára souvislá
Š = 0,50 m
kadence podélné čáry
přerušované
1,50/1,50m, Š = 0,25 m
2) umístění značek stanovit na
základě místní situace,
vstřícné umístěni doporučeno
3) v oblasti rozhledu vjezdové
části větve příp. nahradit
směrovací desky vodícími
prahy s vodícími deskami
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/10
Standardní pracovní místo.
Vedení provozu v prostoru
odbočovací větve
křižovatky.
Výjezd.
Jeden jízdní pruh na
zúženém jízdním pásu.
směrovací vodicí desky v
oblasti výjezdu max. po 10 m
výstražná světla typu 2 na
každé směrovací desce
doporučeny
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 -1m) nebo VDZ

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

1 )kadence čáry

^,5l^,5m,Š=0,25m

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/11 a
Standardní pracovní místo.
Dva jízdní pruhy na
protisměrném jízdním
pásu.

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
oddělení protisměrných
jízdních pruhů podle
intenzity provozu vodicí
stěnou, vodícími deskami,
vodicím prahem nebo
zvýrazňujícími deskami, užití
dopravních knoflíků nebo
VDZ doporučeno

1) opakováni po 1000- 1500m
Schéma D/11b
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/11 b
Standardní pracovní místo.
Dva jízdní pruhy na proti
směrném jízdním pásu.

1

Schéma D/11a

oddělení protisměrných
jízdních pruhů podle
intenzity provozu vodicí
stěnou, vodícími deskami,
vodicím prahem nebo
zvýrazňujícími deskami, užití
dopravních knoflíků nebo
VDZ doporučeno
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odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

-Q)

A'

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

j IP18b
i — 500

©j

i
tlt

1) opakováni po 1000 - 1500m

IP18b
- 900

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/12a

n

Standardní pracovní místo.
Tři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.

i

©
OOS - OB
081dl

OOťOOG-

j

ü
©

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

J

f
I
s

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m

(D

.r

X

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

m
%

oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno

ni

ll
i i !|
1
,ß

1) opakování po 1000 - 1500m

i6
u© ln

Schéma D/12b

N

' vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/12b
Standardní pracovní místo.
Tři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.
Schéma D/12a

©

i,i:

yiLf;
\
5:1
■g0 J1
.r ^5
Jí
^I
1
iä«'

TZ)

I

Ai_1(

I

oddělení protisměrných
jízdních pruhů podle
intenzity provozu vodicí
stěnou, vodícími deskami,
vodicím prahem nebo
zvýrazňujícími deskami; užití
dopravních knoflíků nebo
VDZ doporučeno
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ

i :
I !
i

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

i

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m
s

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

I Í

1) opakování po 1000 - 1500m

@
M ISIOd ♦ Bl
(2.0 m)
ü -900

tlt

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/13a
Štandardní pracovní místo.
Tři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

oddělení protisměrných
jízdních pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno1
1 )opakování po 1000- 1500m

r vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/13b

II
H—-

@

B20a

Standardní pracovní místo.
Tři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.___________________

----- 15

Schéma D/13a

oddělení protisměrných jízd
ních pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno

&
A’ľ

*3

^

yy

tN
í?

e* ^

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ

/i^ J
f

F

"ô

I

A*9

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

I

J

I

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

I
I
I
I
I
I

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

©
1

(80) E

S:

1) opakování po 1000- 1500m

®
n
M

S

4 tit
Á

4«
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výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/14
Standardní pracovní místo.
Převedení provozu
z dálnice na jinou pozemní
komunikaci nebo ukončení
dálnice.________________

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m

vymezení jízdního pruhu
dopravními knoflíky (odstup
0,5 -1 m) nebo VDZ
doporučeno

podle konkrétních podmínek
v následujícím průběhu
pozemní komunikace
doplnit značku č. A 9

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražné světlo typu 1 na
každé směrovací desce

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/15a
Standardní pracovní místo.
Tři pomocné jízdní
pruhy na protisměrném
jízdním pásu, jeden
(pomocný) jízdní pruh na
zúženém jízdním pásu.

I

003—
(aiOZ)

;i8*poisi

podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m
odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10m
výstražná světla typu 2 na
každé směrovací desce (dle
obr.)

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m
oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
1) opakování po 1000 -1500 m
Schéma D/15b
^^vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/15b
Standardní pracovní místo.
Tři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu, jeden (pomocný)
jízdní pruh na zúženém
jízdním pásu.

oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5- 1m) nebo VDZ
odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1, resp.
typu 2 (dle obr.) na každé
směrovací desce
podélná uzávěra směrovacími
deskami
odstup max. 18 m

I
©j
I
I
I
i

0
®

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
1) opakování po 1000 -1500 m

I

A

a*=i

I

'S,(2?0m)1'

J - 500

A

tit
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výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/16a
Standardní pracovní místo.
Čtyři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodicími deskami
odstup max. 18 m

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodicími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
1) opakování po 1000 -1500 m
Schéma D/16b
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/16b

l!l
KQ) 820a

^

III!

----- 151

Standardní pracovní místo.
Čtyři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.
Schéma D/16a

©
oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno

II
'I

•• IŠ

jf
i®

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ

.ši ta

/s m
IS.S;

A"

!
# /

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
Výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m
příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) opakováni po1000 -1500 m

'“J-goo
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výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech

VZOROVÁ SCHÉMATA
ooes-cg

Schéma D/17a
V

I

I

I

I

Standardní pracovní místo.
Čtyři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu.

příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

oddělení protisměrných jízd
ních pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
1) opakování po 1000 -1500 m

osrKK0

Schéma D/17b

i

53

vzdálenosti v metrech

VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/17b
Standardní pracovní místo.
Čtyři pomocné jízdní
pruhy na protisměrném
jízdním pásu.
Schéma D/17a
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ
oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m
příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) opakováni po 1000 - 1500m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVA SCHEMATA
0003-pawn

r,y Wr

Schéma D/18a

'W

Standardní pracovní místo.
Čtyři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu, dva (pomocné) jízdní
pruhy na zúženém jízdním
pásu.
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odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 2 (dle
obr.) na každé směrovací
desce
oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m

200 1) opakování po 1000 -1500 m
Schéma D/18b
lenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/18b
Standardní pracovní místo.
Čtyři pomocné jízdní pruhy
na protisměrném jízdním
pásu, dva (pomocné) jízdní
pruhy na zúženém jízdním
pásu.
Schéma D/18a

oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1, resp.
typu 2 (dle obr.) na každé
směrovací desce
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5-1m) nebo VDZ
podélná uzávěra
směrovacími nebo vodícími
deskami
odstup max. 18 m
příčná uzávěra směrovacími
deskami
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) opakování po 1000 -1500 m

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

57

VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma D/19b
Standardní pracovní místo.
Pět pomocných jízdních
pruhů na protisměrném
jízdním pásu.

vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5 - 1m) nebo VDZ
oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1, na
každé směrovací desce
podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m
příčná uzávěra směrovacími
deskami
odstup max. 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce

1) opakováni po 1000 -1500

výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA

Schéma D/20a
Standardní pracovní místo.
Pět pomocných jízdních
pruhů na protisměrném
jízdním pásu, jeden
(pomocný) jízdní pruh na
zúženém jízdním pásu.

odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 2 na
každé směrovací desce
oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
podélná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max. 18 m
1) opakování po 1000 -1500 m

Schéma

D/20b

f vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/20b
Standardní pracovní místo.
Pět pomocných jízdních
pruhů na protisměrném
jízdním pásu, jeden
(pomocný) jízdní pruh na
zúženém jízdním pásu.

Schéma D/20a

oddělení protisměrných jízd
nich pruhů podle intenzity
provozu vodicí stěnou,
vodícími deskami, vodicím
prahem nebo zvýrazňujícími
deskami; užití dopravních
knoflíků nebo VDZ
doporučeno
vymezení jízdních pruhů
dopravními knoflíky (odstup
0,5- 1m) nebo VDZ
odstup směrovacích desek
v oblasti převádění max. 10 m
výstražná světla typu 1, resp.
typu 2 (dle obr.) na každé
směrovací desce
podélná uzávěra směrovacími
deskami
odstup max. 18 m
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příčná uzávěra směrovacími
nebo vodícími deskami
odstup max 10 m
výstražná světla typu 1 na
každé směrovací desce
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1)opakováni po 1000 - 1500m
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výstražná světla typu 1
nebo značka umístěna na
fluorescenčním
žlutozeleném podkladu
u protisměru shodně.
vzdálenosti v metrech

VZOROVÁ SCHÉMATA
I

Schéma D/21.1

Ä

Operativní pracovní místo.
Práce na vnějším jízdním
pruhu.

A

0160
■50

A

1)

pracovní vozidlo / pracovní
místo

I

A

dopravní kužely
(výška 0,75 m)
odstup max. 10 m

I

A
I

pojízdná uzavírková tabule
typu I

I

ft
zařízení předběžné výstrahy

300 - 500

Schéma D/21.2
Operativní pracovní
místo. Práce na vnitřním
jízdním pruhu.

I

A

pracovní vozidlo / pracovní
místo

A
I

dopravní kužely
(výška 0,75 m)
odstup max. 10 m

A
I

A
I
pojízdná uzavírková tabule
typu I

A
I

o

I
t
I

t

o o
zařízení předběžné výstrahy
300 - 500

61

vzdálenosti v metrech

VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/22.1
Operativní pracovní místo.
Práce na vnějším jízdním
pruhu.

63
Pracovní vozidlo / pracovní
místo

pojízdná uzavírková tabule
typu I,

t

i

o o
300 - 500

zařízení předběžné výstrahy

Schéma D/22.2
Operativní pracovní místo.
Práce na vnitřním jízdním
pruhu.

Pracovní vozidlo / pracovní
místo

pojízdná uzavírková tabule
typu I

o o
300 - 500

zařízení předběžné výstrahy
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/23
Operativní pracovní místo.
Práce na vnějším jízdním
pruhu.

pracovní vozidlo / pracovní
místo

dopravní kužely
(výška 0,75 m)
odstup max. 10 m

pojízdná uzavírková tabule
typu I

zařízení předběžné výstrahy

y 500-1000

63

zařízení předběžné výstrahy

VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/24
Operativní pracovní místo.
Práce na vnitřním jízdním
pruhu.

11
pracovní vozidlo / pracovní
místo

dopravní kužely
(výška 0,75 m)
odstup max. 10 m

pojízdná uzavírková tabule
typu I

zařízení předběžné výstrahy

^ 500-1000

zařízení předběžné výstrahy

í
vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
1

Schéma D/25

i

Operativní pracovní místo.
Práce na středním
a pravém jízdním pruhu.
Při práci na středním
a levém jízdním pruhu
analooicky.

1 c .i

a|
i

A

pracovní vozidlo / pracovní
místo

i

A

A

r

i

dopravní kužely
(výška 0,75 m)
odstup max. 10 m

■ A

M

r

i

A
1

si

i

Bi

i

IA

i

IA

i

'A

pojízdná uzavírková tabule
typu I

dopravní kužely
(výška 0,75 m)

i

pojízdná uzavírková tabule
typu I

i
i

1

i

1

i

1

111

1

t

o o

zařízení předběžné výstrahy
300 - 500

65

vzdálenosti v metrech

VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/26
Operativní pracovní místo.
Práce na středním
a pravém jízdním pruhu.
Při práci na středním
a levém jízdním pruhu
analogicky.

f
6010

A

pracovní vozidlo / pracovní
místo

A

dopravní kužely
(výška 0,75 m)
odstup max. 10 m

A

pojízdná uzavírková tabule
typu I

A

dopravní kužely
(výška 0,75 m)

A
pojízdná uzavírková tabule
typu I

A

■200

o o
300-500

T r

500 -1000

zařízení předběžné výstrahy

zařízení předběžné výstrahy

t
vzdálenosti v metrech
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VZOROVA SCHEMATA
Schéma D/27

1

Operativní pracovní místo.
Práce na krajnici.

1

B

1

1

pracovní vozidlo / pracovní
místo

i'

1 i
1
1

dopravní kužely (výška
0,75 m)
odstup max. 10 m

1
pojízdná uzavírková tabule
typu I
(Světelný kříž)

1
!
1
1
1
1
1

t t
i

vzdálenosti v metrech
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma D/28.1
Operativní pracovni místo.
Práce na krajnici.

Pracovní vozidlo / pracovní
místo
(Světelný kříž).
m\

t

t

Schéma D/28.2
Operativní pracovní místo.
Práce na přídatném pruhu.

Pracovní vozidlo / pracovní
místo
(světelná šipka typu B)

zařízení předběžné výstrahy
doporučeno

t

t

t
vzdálenosti v metroch
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VZOROVÁ SCHÉMATA
Schéma

1
i

'

B
■

1

------120

'

i

1

odstavené vozidlo na
zpevněné krajnici
dopravní kužely, (výška
0,75m )
odstup max. 10 m

t

1

D/29.1

Operativní pracovní místo.
Odstavené vozidlo nebo
jiná překážka na krajnici.

------20
5

1

■_o

tři smerovací desky, výstražné světlo typu 1 na desce
přilehlé k jízdnímu pruhu;
nebo pojízdná uzav. tabule
typu I

A¥ 1 A

lí

1

í

1

.í

:
i

Schéma

S

odstavené vozidlo v pruhu
pro pomalá vozidla

i
£

dopravní kužely, (výška
0,75m )
odstup max. 10 m

'
1

í
s

,

1

i

í

i

D/29.2

Operativní pracovní místo.
Odstavené vozidlo
v přídatném pruhu.

i;

------20
i_o

tři směrovací desky, výstražné světlo typu 1 na každé
desce nebo pojízdná uzav.
tabule typu I

t
vzdálenosti v metrech
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VZOROVA SCHEMATA
Schéma D/30

I

Operativní pracovní místo.
Zastavení provozu
v nenadálém případě.

dopravní kužely
odstup max. 10 m

vozidlo se zvláštním
výstražným světlem modré
barvy v činnosti

*

300 - 500

pojízdná uzavírková tabule
typu I

Poznámka:
zastavování vozidel provádí
oprávněná osoba

vzdálenosti v metrech
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IDBORNÉ ZAMĚŘEř
dopravní politika
prognózy a modelování
ekonomika dopravy
•databáze dopravních informací GIS
pozemní komunikace
V)
veřejná a městská doprava
silniční a letecká doprava
cyklistická doprava
kombinovaná doprava
doprava a životní prostředí
bezpečnost dopravy
dopravně územní plánování
osychologie a sociologie v dopravě
dopravní telematika (ITS)
legislativa a integrace do EU
^
mezinárodní projekty

CENTRUM
DOPRAVNÍHO
VÝZKUMU

ČINNOSTI

výzkum
vývoj
informace
analýzy
prognózy
expertizy
poradenství
posudky
školení
semináře
studie
projekty
normalizace
laboratoře

SPECIÁLNÍ SLUŽBY
_
^

studie dopravní obslužnosti
řešení nehodových míst
projekty dopravního značení
dopravně inženýrská měření a řešení
plánování a návrhy cyklistické infrastruktury
ikolení dopravců, řidičů a pracovníků státní správy
kurzy HDM-4
hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
^
psychologické testování řidičů
středisko T2 - přenos poznatků
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Líšeňská 33a, 636 00 Brno
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SUPERCO

?*

Superco, s.r.o. - dodavatel kvalitního a trvanlivého vodorovného dopravního značení
s vysokou odolností proti opotřebení, vysokým součinitelem tření a s velkou světelnou
odrazivostí za sucha i za deště.
MEZI NEJŽÁDANĚJŠÍ TECHNOLOGIE PATŘÍ:
Spotflex
profilované značení s akustickou výstrahou
při přejezdu
Spotflex Silent
profilované značení bez akustického efektu
Termoplast
profilované značení
Termoplast Premark
I předpřipravené dopravní symboly

výstražné úseky

•IftMA/^SCHOPNA APLIKO'
ßCHNÖLOGIF. ZNAČENÍ, NAPŘ.:
'značeni barvou (Vanďipaint, Normandie apod.)
ilepovací fólie 3M
Jlftryalé i přechodné dopravní značeni)

ľ'iS&íáŔŔš':' ••
^SUPERCO s.r.o., 252 67 Tuchoměřice 41, Praha - západ, tel./fax: 0

___
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G
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držitel certifikátu EN ISO 9002

e

É

PRAZSKESLUZBY
akciová

#

společnost

POD ŠANCEMI 444/1,180 77 PRAHA 9

é

í

Komplexní služby v oblasti dopravního značení:

É
dopravní uzávěry, omezení a odklon dopravy (obce, města, dálnice)
dopravní značení vodorovné, svislé, vodicí systémy
výstražná světelná zařízení a signalizace (blikače, světelné zábrany,...) É
prodej a pronájem dopravních značek, výroba informačních tabulí
betonové vodicí stěny - CITYBLOC, DELTABLOC, AUTORETARDER (4,5 t>Č
zpomalovací prahy (retardéry)
strojní pokládka žluté snímatelné pásky (3M, GEFAFLEX)
é
poradenská, konzultační a projektová činnost (DIO) včetně realizace
samolepicí reklamní nápisy

*

H

i

T HOřMAN immSANS
Dolní Jirčany 333

CZ-25244 P'sáry

«k «k

Tel.: 00420/2/41940190+2 Fax: 00420/2/41940193
E-mail: hit@hit-hofman.cz
www.hit-hofman.cz

Výroba, prodej, pronájem a servis:

*

♦ ♦ ♦ t

=#>
=#>
=£>

výstražná světelná zařízení (světelné šipky, rampy, majáky, směrovací desky Z4)
vodící systémy (spojovatelné vodící kolejnice,jsnačící knoflíky, značící folie)
svislé dopravní značky a dopravní značky přenosné v retroreflexním
a
ditsidiWM uni proveden
y->‘
i a
informačné orientační značení mést, obci a areálů
Iretapéry), dopravní plastová zrcadla,
Jla, (dopravní kužele
- barva-firmy REMRANDT

átin

- barva - firmy VANDIPAIN
- balotina - firmy SOVfl

měření retroreflexe vodorovného značení - RETROMETER ITL 2000
ruční a pojízdný sypač balotiny

*;
>V

S'

3M™ Scotchlite™ Diamond Grade™J"

Žlutozelená fluorescenční retroreflexní fólie pro zvýraznění''1*
činné plochy svislých dopravních značek

Od 31.1.2001 platí
v České Republice
nová vyhláška MDS
č. 30/2001 Sb.,
Pravidla silničního provozu.
Paragrafem 5 a paragrafem 26
je schváleno použití
žlutozeleného
fluorescenčního retroreflexního
pozadí jako jedna z
nejprogresivnějších
metod zvýraznění svislého
dopravního značení.

3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1,140 00 Praha 4
Tel.: 02/ 61 380 111, fax: 02/ 61 380 110
http://www.3M.cz
e-mail: inovace@mmm.com

Bezpečnost v dopravě jp

