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příčná uzávěra
deskam

odstup podelně
příčně

Schéma B/í
Standardní pracovní místo na pozemní
komunikaci s malým dopravním zalíže-
ním.

jednostrannými směrovacími

1-2m
0,6-,l m

podelná uzávěra oboustrannými směrovacími

deskami

odstupmax, l0m

přičná uzávěra jednoskannými směrovacími

deskami

odstup podélně 1 -2m
' příčně 0,6 - 1 m

uýsiražná světla typu 1 na každé směrovací

desce

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení
v případě souběžných parkovacích pruhů,

chodníků nebo stezek pro cyklisty podle
schémat 8/16 až B/20

40

vzdá|enosti v metrech
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§chéma B/4

Standardní pracovní místo. Práce v jízd-
nírn pruhu. Dva pomocném jízdní pruhy.
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příčná uzávěra oboustrannými směrovacimi des-
kami

odsiup podóIné 1 -2n
příóně 0,6 - 'l m

podélná uzávěra oboustrannymi směrovacimi

deskami.

odstup max. 10 m.

oddělení protisrněrných jízdnich pruhů podle

inlenzity provozu vodicí sténou, vodicím prahem,

vodicí deskou, zvýrazňující deskou, řadou do-
pravnich knofliků (odstup 0,3 - 1,0m), fólii nebo

barvou
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20-30

příóná uzáuěra jcdnostrannými smórovacími

deskami
odstup podélné 1 -2m

' příóné 0,6 - 1 m

výstražná svétla typu 1 na každé směrovaci

desce

1) užití dopravních značek a dopravních zaříze-
ní v případě souběžných parkovacích pruhů,

chodníků nebo stezek pro cyklisty padle
schénat 8/16 až Bl20

Á
výstražné svétlo typu 1

nebo značka umísténa na fluorescenčním žlutoze-

leném podkladu, v protisméru shodně

t
A15

50-70

vzdálenosti v metrech
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§chéma Bl5.2
§tandardní pracovní místo. Zúžení vozov-
ky na ieden jízdní pruh. Úprava přednosti
dopravními značkami,

Výstražnó světlo typu 1

nebo značka umísténa na fluorescenčním žlutoze-
leném podkladu, v protisměru shodně

přičná uzávěra zábranou
minimálně 3 výstražná světla typu 1

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími
deskami

odstup max. 10m

uzávěra ]ednostrannými smérovacími

podélně 1 - 2m
příčně 0,6- 1m

výstražná světla typu 1 na každé směrovaci
desce

|) může být ve výjimečných přípa'dech menší
(viz kap, 6,1,2,)

2) užiti dopravních značek a dopravních zaříze-
ní v případě souběžných parkovac{ch pruhů,

chodníků nebo stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 až B/20
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Schéma B/7

Standardní pracovní místo uprostřed
vozovky.

B2lb
(ngbo 826)

30-50 výstražné svétlo typu 1

nebo značka umistěna na íluorescenčnim žlutoze-

leném podkIadu, v protisměru shodně
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příčné uzávěry

deskami

odstup podélně
příčně

výstražná světla

desce

jednostrannými směrovacími

1-2m
0,6-1m

typu 1 na každé směrovací
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podéine uzávěry jednostrannými smětovacími

deskami

odstup max. 10m
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1) může být ve výjimečných případech menší
(viz kap. 6,1,2.)

@* uo_ro

Á^,, .o_ro
vzdálenosti v metreclr
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Schéma Bl14,2

Standardní pracovní místo v prostoru
křižovatky.

vedení provozu (užití značek č. C 4 a až č. C4 c)
závisí na konkrétním umístění pracovního mista

v prostoru křižovatky, případně se pro určitý směr

zřizuje objížd'ka

příčné uzávěry zábranou minimálnó 3 výsiražná
světla typu 1

výstražné svétlo typu 
,l

nebo značka umísténa na fluorescenčním žlutoze-

|eném podkladu, u ostatních vjezdů shodně

1) minimální šířka se ziišťuje pomocí vlečných
křivek

Pozn,: Pro usměrnění provozu v pro§toru křižovat-

ky lze užít směrovacích desek (č, Z4a až č, Z4c\
dle konkrétni situace

vzdálenosti v melrech
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§chéma B/í5
Standardní pracovní místo. Uzavírka po-
zemní komunikace s objížd'kou,

,\§] 1_1ůN t];
Zz
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::_r t§§l ,1\N ,{\\ podélná uzávěra
deskami

odstup max. 10m

oboustrannými směrovacími

příčné uzávěry v oblasti pracovního místa zábra-
nami

minimálně 5 výstražných světel typu 
,l

užití značky č, B 1 s dodatkovou tabulkou ó. E 3a
v případě potřeby vyznačit vzdálenost k začátku
uzavírky (např. při větši vzdálenosti k tomuto
místu)

Pozn,: V případě vyznačení objžd'kové trasy,

umísténi znaóek č. lS 1 1a až č. lS ,1,1d 
dle mísiních

podminek

vzdálenosti v metrech
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