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Przyk³ad zastosowania tablicy rozdzielaj¹cej U-4a po-

kazano na rysunku 2.4.2.

Doln¹ krawêdŸ tablic U-4a i U-4b umieszcza siê na

wysokoœci 0,50 m od p³aszczyzny jezdni, natomiast

doln¹ krawêdŸ tablic U-4c - 0,25 m.

Rys. 2.4.2. Umieszczanie tablicy rozdzielaj¹cej U-4a

2.5. S³upki przeszkodowe

S³upki przeszkodowe U-5 wed³ug wzorów pokazanych

na rysunku 2.5.1 stosuje siê w celu oznaczenia prze-

szkód na jezdni, takich jak:

– bariery rozdzielaj¹ce pasy ruchu,

– azyle dla pieszych,

– wysepki wyodrêbnione krawê¿nikami,

– miejsca rozpoczêcia pasów dziel¹cych jezdnie itp

.Rys. 2.5.1. Przyk³ady s³upków przeszkodowych:

a) U-5a

b) U-5b zespolony ze znakiem C-9

S³upki przeszkodowe U-5 maj¹ kszta³t walca, grania-

stos³upa lub ostros³upa œciêtego o wysokoœci od 0,90

m do 1,20 m i szerokoœci przy wierzcho³ku od 0,20

m do 0,30 m.

S³upki przeszkodowe U-5a maj¹ barwê ¿ó³t¹ i pod³u¿-

ne pasy z ¿ó³tej folii odblaskowej.

Dopuszcza siê stosowanie s³upków przeszkodowych

aktywnych U-5c z pulsuj¹cym ¿ó³tym œwiat³em emi-

towanym przez co najmniej jeden szereg Ÿróde³ œwiat³a,

wbudowany pomiêdzy pasami odblaskowymi s³upka.

Przyk³ad s³upka przeszkodowego aktywnego U-5c

przedstawiono na rysunku 2.5.2.

Rys. 2.5.2. Przyk³ad s³upka przeszkodowego aktywnego U-5c

W przypadku s³upków aktywnych znak nakazu C-9,

C-10 lub C-11umieszczony nad s³upkiem przeszkodo-

wym powinien byæ tak¿e wykonany jako aktywny.
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S³upki przeszkodowe mog¹ byæ dodatkowo podœwietla-

ne. Dopuszcza siê stosowanie s³upków przeszkodowych

aktywnych z ¿ó³tym pulsuj¹cym œwiat³em wbudowanym

na krawêdziach powierzchni odblaskowej.
S³upki przeszkodowe stosuje siê g³ównie na obszarach
zabudowanych do oznaczenia przeszkód sta³ych na jezd-
ni. Umieszcza siê je od strony nadje¿d¿aj¹cych pojazdów
na skrajnych czêœciach: azylów dla pieszych, wysepek
przystankowych, wysepek kanalizuj¹cych ruch wyodrêb-
nionych z jezdni krawê¿nikami oraz w miejscach, gdzie
rozpoczyna siê pas dziel¹cy jezdnie (rys. 2.5.3 i  2.5.4).

Rys. 2.5.3. Umieszczanie s³upka przeszkodowego

na wysepkach dziel¹cych jezdnie

Rys. 2.5.4. Umieszczanie s³upka przeszkodowego

na pocz¹tku pasa dziel¹cego jezdnie

Znaki C-9, C-10 lub C-11 umieszczone nad/za s³upkiem

przeszkodowym mog¹ byæ mniejsze ni¿ stosowane na

danej drodze, w przypadkach, gdy mog¹ one zas³aniaæ

pieszych na przejœciu zlokalizowanym w pobli¿u znaku

lub ze wzglêdu na ma³¹ szerokoœæ wysepki.

S³upki powinny byæ umieszczane tylko po tej stronie

wysepki lub przeszkody, od której nadje¿d¿aj¹ pojazdy,

i powinny wyraŸnie wskazywaæ powierzchniê zajêt¹

przez wysepkê lub przeszkodê.

Na drogach dwukierunkowych s³upki przeszkodowe

umieszcza siê na obydwu koñcach wysepek kanalizu-

j¹cych ruch.

W miejscach, w których skutki ewentualnej kolizji po-

jazdu ze s³upkiem przeszkodowym by³yby wiêksze ni¿

skutki kolizji z przeszkod¹, zaleca siê stosowanie s³up-

ków przeszkodowych podatnych. Przeszkody na jezdni,

które s¹ ³atwe do dostrze¿enia, zarówno w dzieñ jak i

w nocy przy oœwietleniu ulicznym, nie wymagaj¹ ozna-

czania s³upkami przeszkodowymi.

2.6. Tablice kieruj¹ce

Tablice kieruj¹ce U-6a i U-6b stosuje siê w celu wska-

zania kieruj¹cemu pojazdem miejsca wystêpowania na

jezdni przeszkód, takich jak:

– bariery,

– azyle dla pieszych,

– wysepki wyodrêbnione krawê¿nikami,

– miejsca rozpoczêcia pasów dziel¹cych jezdnie itp.,

zlokalizowane od strony odcinka pomiêdzy skrzy-

¿owaniami, gdzie nastêpuje najazd na przeszkodê tyl-

ko z jednej strony.

Do oznaczania przeszkód na jezdni omijanych z prawej

strony nale¿y u¿ywaæ tablic U-6a (rys. 2.6.1 lit. a), a z

lewej strony - U-6b (rys. 2.6.1 lit. b).

T³o tablicy jest barwy czerwonej, a pasy - barwy bia³ej.

T³o oraz pasy powinny byæ wykonane z materia³ów od-

blaskowych o parametrach odpowiadaj¹cych znakom

drogowym pionowym zastosowanym na danym odcinku

drogi, okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia.

Rys. 2.6.1. Tablice kieruj¹ce szerokie:

a) U-6a


