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7 SCHVALOVACÍ PODMÍNKY 

Ministerstvo dopravy schvaluje na žádost a náklady výrobce nebo výhradního dovozce provedení 
a používání dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro 
provozní informace, viz § 124 odst. 2 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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PRACOVNÍ MÍSTA V OBCI 

ŘADA B 
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Poznámky ke schématům řady D 
 
Vzhledem ke zvýšenému množství nehod při označování pracovních míst na dálnicích, zavedení nových 
technologických postupů (Provozní směrnice) u Ředitelství silnic a dálnic  a novým prvkům a poznatkům 
používaným v této oblasti se připravuje komplexní změna schémat pro pracovní místa na dálnicích a 
rychlostních silnicích. Proto jsou schémata řady D prozatím graficky ponechána beze změny a jejich platnost 
v těchto TP či případnou náhradu uvádí tabulka 3. 

Ve všech příslušných schématech pro označení pracovních míst na dálnicích a rychlostních silnicích se 
použijí následující změny: 
 
Délka příčných uzávěr 
Ve standardních místech se délka příčných uzávěr mění takto: 
Průběžné jízdní pruhy a pruhy pro pomalá vozidla – 10× Z 4 + světlo S 7 na délku 100 m 
Zpevněné krajnice, odbočovací a připojovací pruhy – 5× Z 4 + světlo S 7 na délku 50 m 
 
Boční odstup 
Podélná uzávěra se umisťuje na hranu jízdního pruhu. Mezi podélnou uzávěrou a pracovištěm se ponechává 
boční odstup v šířce nejméně 1,0 m pro rychlost jízdy 80 km/h. Výjimečně lze boční odstup zmenšit na 
0,5 m, v tom případě je nutné snížení rychlosti jízdy na 60 km/h. 
 
Oddělení protisměrných pruhů 
Jsou pouze dvě možnosti oddělení protisměrných jízdních pruhů – vodicími deskami Z 5 nebo dočasným 
svodidlem. Při oddělení vodicími deskami se provádí pod deskami pouze jedna podélná čára přechodného 
značení, podle místních podmínek se jedná o čáru V 1a nebo V 2a. 

V místech s velkou intenzitou provozu, vysokým podílem nákladní dopravy, úzkými pruhy nebo 
neobvyklým směrovým vedením se protisměrné pruhy oddělují dočasným svodidlem. 
 
Změna ve schématech D/11 až D/13 a D/15 až D/20 
Po převedení jednoho či více jízdních pruhů na protisměrný pás se ve vzdálenosti 30 až 50 m za koncem 
přejezdu umístí značka B 20a. Teprve za ní se umístí značka IP 16 nebo IP 21 a jako poslední případně 
značka B 21a. 
 
Rychlost na přejezdu SDP 
Podle délky přejezdu SDP a počtu převáděných pruhů se doprava přes přejezd vede rychlostí 60 km/h nebo 
80 km/h. 
 
Změna vedení jízdních pruhů 
Změna vedení jízdního pruhu se při vybočení v příčném řezu o šířku pruhu vyznačuje v délce 100 až 120 m. 
Při menším vybočení se vyznačí v přiměřeně kratší délce. 
 
Nové předpisy pro bezpečnost práce 
U operativních schémat je nutno dodržet ustanovení Provozních směrnic ŘSD. 
 
Zvýraznění směrovacích desek 
Směrovací desky se zvýrazňují světlem S 7. Zvýraznění žlutozeleným fluorescenčním podkladem se 
nepoužívá. 
 
Řada schémat zde uvedených se ve stávající podobě na dálnicích a rychlostních silnicích již nepoužívá. 
Platná schémata jsou uvedena v příručce „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová 
vozidla, část 1 – volná trasa“ a na volných listech. Další doplňky a úpravy schémat na vybraných pracovních 
místech na dálnicích a rychlostních silnicích jsou uvedeny v dokumentu „D 1 modernizace, typová 
dopravně-inženýrská opatření, 2. vydání“ z února 2014. Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na 
adrese http://www.rsd.cz/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni. Nutnost použití uvedených změn a 
doplňků určí provozní úsek ŘSD a MD. 
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Všechna schémata lze přiměřeně použít i pro ostatní směrově rozdělené pozemní komunikace. 
 
 

Tabulka 3 – Platnost schémat pro označení pracovních míst na dálnicích a rychlostních silnicích 
Schéma Druh 

pracovního 
místa 

Popis pracovního místa Kde je platné 
schéma obsaženo 

D/1.1 standardní práce na krajnici; zúžení jízdního pruhu Příručka, část 1 
D/1.2 standardní práce ve středním dělicím pásu; zúžení jízdního pruhu Příručka, část 1 
D/1.3 standardní práce ve středním dělicím pásu; bez zúžení jízdního pruhu nepoužívá se 
D/1.3–n standardní práce ve středním dělicím pásu; bez zúžení jízdního pruhu Příručka, část 1 
D/1.4 standardní práce na krajnici; bez zúžení jízdního pruhu Příručka, část 1 
D/1.5 standardní bodová závada ve středním dělicím pásu; bez zúžení jízdního 

pruhu 
Příručka, část 1 

D/1.6 standardní bodová závada na nezpevněné krajnici; bez zúžení jízdního pruhu Příručka, část 1 
D/2 standardní práce na krajnici a části přilehlého pruhu; dva pomocné jízdní 

pruhy na zúženém pásu 
Příručka, část 1 

D/2.1 standardní práce ve středním dělicím pásu a části přilehlého pruhu; dva 
pomocné jízdní pruhy na zúženém pásu 

Příručka, část 1 

D/3 standardní práce na krajnici a přilehlém pruhu; jeden pomocný jízdní pruh na 
zúženém pásu 

Příručka, část 1 

D/3.1 standardní práce na krajnici a přilehlém pruhu; jeden pomocný jízdní pruh na 
zúženém pásu 

Příručka, část 1 

D/3.2 standardní práce ve středním dělicím pásu a přilehlém pruhu; jeden pomocný 
jízdní pruh na zúženém pásu 

Příručka, část 1 

D/4 standardní práce ve středním dělicím pásu a přilehlém pruhu; dva pomocné 
jízdní pruhy s využitím zpevněné krajnice 

TP 66 

D/5 standardní práce na krajnici a přilehlém pruhu; tři pomocné jízdní pruhy na 
zúženém pásu 

TP 66 

D/6 standardní práce na krajnici a přilehlém pruhu; dva pomocné jízdní pruhy na 
zúženém pásu 

TP 66 

D/7 standardní práce na krajnici a přilehlých pruzích; jeden jízdní pruh na 
zúženém pásu 

TP 66 

D/8 standardní práce ve středním dělicím pásu a přilehlých pruzích; dva 
pomocné jízdní pruhy s využitím zpevněné krajnice 

TP 66 

D/9 standardní Vedení provozu v prostoru připojovací větve křižovatky, vjezdy TP 66 
D/10 standardní Vedení provozu v prostoru odbočovací větve křižovatky, výjezd – 

jeden jízdní pruh na zúženém jízdním pásu 
TP 66 

D/11 standardní Dva jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, 1+1 TP 66 
D/12 standardní Tři pomocné jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, 2+1 TP 66 
D/13 standardní Tři pomocné jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, 1+2 TP 66 
D/14 standardní Převedení provozu z dálnice na jinou PK nebo ukončení dálnice TP 66 
D/15 standardní Tři pomocné jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, jeden 

(pomocný) jízdní pruh na zúženém jízdním pásu, 2+1+1 
TP 66 

D/16 standardní Čtyři pomocné jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, 
čtyřpruh 

TP 66 

D/17 standardní Čtyři pomocné jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, 
šestipruh 

TP 66 

D/18 standardní Čtyři pomocné jízdní pruhy na protisměrném jízdním pásu, dva 
(pomocné) jízdní pruhy na zúženém jízdním pásu, šestipruh 

TP 66 

D/19 standardní Pět pomocných jízdních pruhů na protisměrném jízdním pásu TP 66 
D/20 standardní Pět pomocných jízdních pruhů na protisměrném jízdním pásu, 

jeden (pomocný) jízdní pruh na zúženém jízdním pásu 
TP 66 

D/21.1 operativní, 
nouze 

práce na vnějším jízdním pruhu Příručka, část 1 

D/21.2 operativní, 
nouze 

práce na vnitřním jízdním pruhu Příručka, část 1 

D/22.1 operativní, 
nouze 

práce na vnějším jízdním pruhu Příručka, část 1 
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D/22.2 operativní, 
nouze 

práce na vnitřním jízdním pruhu Příručka, část 1 

D/23 operativní práce na vnějším jízdním pruhu nepoužívá se 
D/23–n operativní práce na vnějším jízdním pruhu volný list 
D/23.1–n operativní práce na vnějším jízdním pruhu; dlouhé pracovní místo Příručka, část 1 
D/24 operativní práce na vnitřním jízdním pruhu nepoužívá se 
D/24–n operativní práce na vnitřním jízdním pruhu volný list 
D/24.1–n operativní práce na vnitřním jízdním pruhu; provoz na vnějším pruhu a na 

zpevněné krajnici 
Příručka, část 1 

D/24.2–n operativní práce na vnitřním a středním jízdním pruhu; provoz na vnějším 
pruhu a na zpevněné krajnici 

Příručka, část 1 

D/25 operativní, 
nouze 

práce na vnějším a středním jízdním pruhu Příručka, část 1 

D/26 operativní práce na vnějším a středním jízdním pruhu nepoužívá se  
D/26–n operativní práce na vnějším a středním jízdním pruhu Příručka, část 1 
D/26.1–n operativní práce na vnitřním a středním jízdním pruhu Příručka, část 1 
D/27 operativní práce na krajnici Příručka, část 1 
D/27–n operativní práce na krajnici Příručka, část 1 
D/28.1 operativní práce na krajnici Příručka, část 1 
D/28.1–n operativní práce na krajnici Příručka, část 1 
D/28.2 operativní práce na přídatném jízdním pruhu nepoužívá se 
D/28.2–n operativní práce na přídatném jízdním pruhu Příručka, část 1 
D/29.1 operativní, 

překážka 
uzavření zpevněné krajnice Příručka, část 1 

D/29.2 operativní, 
překážka 

uzavření přídatného pruhu nebo úzké zpevněné krajnice Příručka, část 1 

D/30 operativní, 
policie 

uzavření vnitřního jízdního pruhu nebo celého jízdního pásu, 
kontrola vozidel 

Příručka, část 1 

D/31 operativní krátkodobé uzavření provozu na celém jízdním pásu Příručka, část 1 
D/32 operativní, 

policie 
uzavření vnitřního jízdního pruhu nebo celého jízdního pásu, 
kontrola a případně odklon vozidel 

Příručka, část 1 

D/33a operativní, 
nouze 

nouzové převedení jízdního pásu na protisměrný jízdní pás Příručka, část 1 

D/33b operativní, 
nouze 

nouzové převedení jízdního pásu na protisměrný jízdní pás Příručka, část 1 

D/36.1 operativní práce na vnitřním jízdním pruhu v tunelu Příručka, část 2 
D/36.2 operativní práce na vnějším jízdním pruhu v tunelu Příručka, část 2 
D/39.1 standardní Uzavření křižovatky volný list 
D/39.2 standardní Uzavření křižovatky volný list 
D/39.3 standardní Uzavření křižovatky, objízdné trasy volný list 
D/39.4 standardní Uzavření křižovatky, Uzavření nájezdu na dálnici volný list 
D/41.1 operativní nouzové uzavření dálnice Příručka, část 1 
D/41.2 operativní nouzové uzavření dálnice Příručka, část 1 
D/42.1 operativní Práce na vnitřním jízdním pruhu, v uzavírce 2+2 volný list 
D/42.2 operativní Práce na vnějším jízdním pruhu, v uzavírce 2+2 volný list 
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