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Schéma B/1 

Standardní pracovní místo na pozemr 
komunikací s malým dopravním zatíže 
ním. 

pncna uzávěra jednostrannými směrovacirr 

deskami 
odstup podělně 1 -2m 

příčně 0,6-1 m 

podélná uzávěra oboustrannými směrovac írr 

deskami 
odstup max. 10m 

pncna uzávěra jednostrannými směrovacím 

deskami 
odstup podélně 1 -2m 

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

desce 

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

vzdálenosti v metrech 
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Schéma B/2 

Standardní pracovní místo na pozemní 
komunikaci s malým dopravním zatíže

( ním. Zúžení vozovky na jeden jízdn í pruh. 

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla typu 1 

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími 

deskami 
odstup max. 10m 

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. 6.1.2.) 

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

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

vzdálenosti v metrech 

,f 



OL-OS-~ 

S(V ~ 

: I 
I 

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI 

• 
~ 

1) 

~ 
~--- o 

& A15 
---50-70 

42 

Schéma B/3 

Standardní pracovní místo. Zúžení jízd 
ho pruhu. 

podélná uzávéra oboustrannými smérovac 
deskami 
odstup max. 10m 

příčná uzávěra jednostrannými smérovaci 
deskami 
odstup podélně 1 - 2 m 

příčné 0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na každé směrov, 

desce 

1) užití dopravních značek a dopravních zaří; 
ní v případě souběžných parkovacích prut 
chodníků nebo stezek pro cyklisty pac 
schémat 8/17 až 8/20 

výstražné světlo typu 1 
nebo značka umístěna na 
fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v pro 
směru shodně 

vzdálenosti v metrech 
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Schéma B/5.2 

Standardní pracovní místo. Zúžení vozov
ky na jeden jízdní pruh. Úprava přednosti 
dopravními značkami. 

výstražné světlo typu 1 
nebo značka umístěna na fl uorescenčním žlutoze
leném podkladu , v protisměru shodně 

příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla typu 1 

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími 

deskami 
odstup max. 10m 

pncna 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. 6.1. 2.) 

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

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

vzdálenosti v metrech 


