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POJÍZDNÁ UZAVÍRKOVÁ TABULE 

 
Pojízdná uzavírková tabule je uzávěrové zařízení s dopravními značkami a výstražnými 
světly, zpravidla na přívěsu nebo na vozidle, které krátkodobě označuje zejména překážku 
provozu na pozemní komunikaci, uzavření jízdního pruhu nebo práci na pozemní 
komunikaci. 
 
Typy pojízdných uzavírkových tabulí 
 
typ I pro dálnice a silnice pro motorová vozidla 
vybavení - světelná šipka a světelný kříž typ A,  
                  dvě horní výstražná světla L9H, 
                  horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě.  

typ II pro ostatní pozemní komunikace 
vybavení - světelná šipka a světelný kříž typ B nebo značka A 15 „Práce“, 
                  dvě horní výstražná světla L9H, 
                  horní výstražná světla a světelná šipka musí blikat proti sobě.  
 
 
Použití výrobku ve stavbě: 
 
Používají se pro krátkodobé označení překážek provozu na pozemní komunikaci, pro 
uzavření jízdního pruhu nebo při práci na pozemní komunikaci 

 
Prováděcí předpisy: 
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů, v platném znění. 
 
Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. 
 
ČSN EN 12352  Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. 
 
TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 
VL 6.3 Vzorové listy staveb pozemních komunikací - Vybavení pozemních komunikací – 
Vybraná dopravní zařízení. 
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Pojízdná uzavírková tabule typ I 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry  tolerance 
rozměrů   2%

výška tabule bez nosiče čl. 4.2.5 3,60 m - 4,00 m  

šířka tabule čl. 4.2.5 2,10 m – 2,50 m  

šířka rámu čl. 4.2.5 cca 0,50 m  

šířka červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 cca 0,25 m  

sklon červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 45°  

průměr symbolů dopravní značky C 
4a, C 4b  

čl. 4.2.5 1,50 m  

Retroreflexe rámu tabule  
  

čl. 4.2.5 min. třída RA2 

Kolorita rámu tabule  
 

čl. 4.2.5 
 

min. třída CR2 

Retroreflexe značek čl. 4.2.5 
 

min. třída RA2 

Kolorita značek 
 

čl. 4.2.5 
 

min. třída CR2 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost proti zatížení větrem   
 

čl. 4.2.5      0,25 kN/m2  

Výstražná světla L9H 
 

čl. 4.2.5.        dle RS 12  

Světelná šipka typ A, světelný kříž 
typ A 
 

čl. 4.2.5. dle NS 22 
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Pojízdná uzavírková tabule typ II 
 

Charakteristiky Ustanovení 
TP 66 

Požadavky Poznámka 

Rozměry  
 

tolerance 
rozměrů   2%

výška tabule bez nosiče čl. 4.2.5 2,40 - 3,00 m  

šířka tabule čl. 4.2.5 1,60 – 2,00 m  

šířka rámu čl. 4.2.5 cca 0,30 m  

šířka červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 cca 0,20 m  

sklon červených a bílých pruhů čl. 4.2.5 45°  

průměr symbolů dopravní značky C 
4a, C 4b 

čl. 4.2.5 0,90 m  

délka hrany dopravní značky A 15  
 

čl. 4.2.5 0,90 m 
 

 

Retroreflexe rámu tabule  
  

čl. 4.2.5 min. třída RA1 

Kolorita rámu tabule  
 

čl. 4.2.5 
 

min. třída CR2 

Retroreflexe značek čl. 4.2.5 
 

min. třída RA2 

Kolorita značek 
 

čl. 4.2.5 
 

min. třída CR2 

dle ČSN EN 
12899-1    

Odolnost proti zatížení větrem   
 

čl. 4.2.5       0,25 kN/m2  

Světelná šipka typ B, světelný kříž 
typ B 
 

čl. 4.2.5. dle NS 22  

Výstražná světla L9H 
 

čl. 4.2.5. dle RS 12  

 
 
 
 


