
Cz!"# 6:

Znaki drogowe oraz oznakowanie dróg

Musisz wiedzie!, co oznaczaj" poszczególne znaki drogowe i oznakowania
dróg przed wyjazdem na drogi publiczne. Cz#$! ta skupia si# na znakach,
które jako kierowca napotkasz najcz#$ciej. Cz#$ci 21 do 25 opisuj" grup#
najwa%niejszych znaków u%ywanych obecnie na irlandzkich drogach.
Musisz zna! i rozumie! te znaki, a tak%e odpowiednio reagowa!, gdy
zobaczysz je na drodze.
Znaki drogowe i oznakowania dróg dziel" si# na trzy ogólne kategorie:

Znaki nakazu,
Znaki ostrzegawcze, oraz
Znaki informacyjne.

Czasami znaki z ró%nych kategorii wyst#puj" razem, aby poprawi!
bezpiecze&stwo na drogach.
Innych rodzajów znaków u%ywa si# na pasach dla autobusów i rowerów, na
autostradach, przejazdach kolejowych i mostach. Istnieje tak%e specjalna
grupa znaków ostrzegawczych u%ywana podczas robót drogowych. Opisane
s" one na ko&cu tej cz#$ci.
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Znaki nakazu
Mówi" o tym, co musisz zrobi! zgodnie z prawem drogowym. Dlatego
musz$ przestrzaga! ich wszyscy u%ytkownicy dróg. Znaki nakazu dzielimy
na kilka grup:

Znaki pionowe,
Oznakowanie dróg oraz
Sygna'y $wietlne.

Cz#$! ta skupia si# na pionowych znakach nakazu oraz oznakowaniu dróg.
Cz#$! 7 omawia szczegó'owo sygna'y $wietlne.

Znaki pionowe
Jak wygl"daj".
Zwykle przybieraj" dwie formy. Mog" by! okr"g'e, o$miok"tne, trójkatne lub
prostok"tne, tak jak pokazuj" to poni%sze przyk'ady.

bia'e t'o z czerwonym obramowaniem i czarnymi literami, symbolami
lub liczbami, oraz

Zakaz wjazdu 100km/h Zakaz parkowania

Stop Ust"p pierwsze&stwa Ust"p pierwsze&stwa Ograniczenie strefowe, zakaz
parkowania du%ych pojazdów
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niebieskie t'o z bia'ymi symbolami lub literami.

Poni%szy znak dotyczy kierowców samochodów ci#%arowych i du%ych
pojazdów niepasa%erskich. Oznacza on, %e pojazdy o okre$lonej (lub
wi#kszej) liczbie osi nie mog" bez zezwolenia korzysta! z drogi podczas
okre$lonych godzin. Powiniene$ skonsultowa! informacje na znaku i/lub
zezwoleniu, aby sprawdzi! jakie granice czasowe i inne ograniczenia Ci#
dotycz".

Zakaz wjazdu dla pojazdów
dostawczych

(na podstawie liczby osi)
Tablica informacyjna

Nakaz skr#tu w lewo Pas tramwajowy po
prawej

Pocz"tek $cie%ki
rowerowej

Pas dla autobusów o
przeciwnym kierunku

jazdy
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Znaki stopu i ust$p pierwsze%stwa
Jak wida! na obrazu, pionowy znak Stop to czerwony o$miok"t z bia'ym
obramowaniem. Jest to jedyny znak nakazu o takim kszta'cie. Znaki stopu
pojawiaj" si# na skrzy%owaniach g'ównych dróg. Je%eli zbli%asz si# do
znaku “stop” musisz ca'kowicie si# zatrzyma! zanim wjedziesz na g'ówn"
drog#, bez wzgl#du na to jak spokojnie mo%e Ci si# wydawa!.

Pokazany pionowy znak ust$p pierwsze%stwa (ang. Yield) jest tylko jedn"
z mo%liwych wersji tego znaku. Inne wersje maj" taki sam kszta't i kolor, ale
ró%ni" si# napisem, np. Yield Right of Way lub Géill Slí. Je%eli widzisz na
drodze znak “ust"p pierwsze&stwa”, zwykle przed skrzy%owaniem lub
rondem, musisz ust"pi! pierwsze&stwa pojazdom na drodze g'ównej do
której si# zbli%asz i nie mo&esz wje%d%a! na g'ówn" drog# dopóki nie
b#dzie to bezpieczne. Lepiej zachowa! bezpiecze&stwo ni% potem %a'owa!,
wi#c upewnij si#, %e masz wystarczaj"co czasu na uko&czenie manewru.

Ust"p pierwsze&stwa

Stop
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Ulice jednokierunkowe
Gdy zbli%asz si# do ulicy jednokierunkowej, mo%esz zobaczy! jeden z
dwóch znaków nakazu. Gdy zbli%asz si# wjazdu na ulic# jednokierunkow",
zobaczysz znak nakazu “jed( prosto” (ang. Proceed Straight Ahead). Je%eli
zbli%asz si# do “z'ego” ko&ca ulicy jednokierunkowej, zobaczysz
oznakowanie drogi pokazane poni%ej, które oznacza zakaz wjazdu. Nie
mo%esz wje%d%a! poza te oznakowania.

Mo%esz tak%e zobaczy! pionowy znak “zakaz wjazdu” wraz z
oznakowaniem drogi.

Jazda ulic$ jednokierunkow$
Mimo %e wszystkie pojazdy na drodze jednokierunkowej poruszaj" si# w tym
samym kierunku, i tak powiniene$ trzyma! si# lewej strony drogi. Mo%esz
zjecha! na prawo tylko je%eli masz zamiar wyprzedza! lub skr#ca! w prawo.
Mo%esz jecha! po którejkolwiek stronie wysepki, ale miej na uwadze strza'ki
na drodze.

Nakaz jazdy prosto Zakaz wjazdu
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Zmieniaj pas tylko je%eli musisz. Je%eli musisz zmieni! pas, spójrz w
lusterka i sprawd( martwe punkty zwaracaj"c uwag# na pojazdy, które jad"
za Tob" lub chc" Ci# wyprzedzi!. Kiedy droga jest wolna, w'"cz
kierunkowskaz i zmie& pas ust#puj"c pierwsze&stwa pojazdom, które ju% si#
na nim znajduj".
Gdy skr#casz w prawo z ulicy jednokierunkowej, jed( jak najbli%ej prawej
strony.
Pami#taj, %e droga pod koniec ulicy jednokierunkowej mo%e zmieni! si# w
dwukierunkow". Je%eli tak jest, mo%esz napotka! poni%sze znaki
ostrzegawcze.

Ulice dla pieszych
Poni%szy znak nakazu mówi, %e ulica jest zamkni#ta dla wszystkich
u%ytkowników dróg z wyj"tkiem pieszych, w godzinach okre$lonych na
tablicy informacyjnej pod spodem.

Ulica zamkni#ta dla
ruchu ko'owego

Ruch dwukierunkowy
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Oznakowanie dróg
Oznakowania dróg to inaczej znaki drogowe poziome. Wyst#puj" w formie
oznakowa& namalowanych na nawierzchni drogi. Maj" tak" sam" moc jak
znaki pionowe. U%ytkownicy dróg musz$ przestrzega! oznakowania dróg.
Tabele poni%ej opisuj" najpopularniejsze rodzaje oznakowania dróg oraz ich
znaczenie.

Przerywana &ó'ta
linia wzd'u&
pobocza

Ta droga ma pobocze, które
normalnie s'u%y tylko pieszym i
rowerzystom.
Je%eli kierowca chce, aby pojazd
jad"cy za nim go wyprzedzi', mo%e
zjecha! na chwil# na pobocze pod
warunkiem %e nie ma na nim
pieszych lub rowerzystów ani nie
zbli%a si# do skrzy%owania lub
wjazdu.
Inne zasady obowi"zuj" na
poboczach autostrad. Przeczytaj

Przerywana bia'a
linia razem z bia'$
lini$ ci$g'$ wzd'u&
"rodka drogi

Kierowca musi przestrzega!
przepisów okre$lanych przez lini#
najbli%sz" niego. Na tym obrazku,
kierowca samochodu musi
pozosta! po lewej stronie ci"g'ej
bia'ej linii.

Podwójna
przerywana bia'a
linia wzd'u&
"rodka drogi

Ostrzega kierowców, %e zbli%aj" si#
do ci"g'ej bia'ej linii. Jako kierowca
nie mo&esz jej przekracza!, chyba
%e jest to ca'kowicie bezpieczne.

Przerywana bia'a
linia wzd'u&
"rodka drogi

Odgradza dwa pasy ruchu jad"ce w
przeciwnych kierunkach. Nie
mo&esz jej przekracza!, chyba %e
jest to ca'kowicie bezpieczne.

Pojedyncza lub
podwójna bia'a
linia ci$g'a wzd'u&
"rodka drogi

Wszystkie pojazdy musz$ trzyma!
si# z lewej strony linii (z wyj"tkiem
sytuacji awaryjnej lub dojazdu do
posesji).

OZNAKOWANIE DROGI ZNACZENIE
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Pole do skr!tu z
bia'$ strza'k$ w
kwadracie o
bia'ych
kraw!dziach;
spotykane na
skrzy&owaniach
kierowanych
przez sygnalizacj!
"wietln$

Pokazuje gdzie ustawi! pojazd
podczas skr#tu w prawo.

Je%eli nadje%d%aj"ce z przeciwka
pojazy uniemo%liwiaj"
natychmiastowy skr#t w prawo,
musisz poczeka! w polu dopóki
wykonanie skr#tu nie b#dzie
ca'kowicie bezpieczne.

Linia stopu dla
rowerzystów,
która znajduje si!
przed lini$ stopu
dla innych
pojazdów

Rowerzy$ci mog" ustawi! si# przed
innymi pojazdami na skrzy%owaniu
kierowanym przez sygnalizacj#
$wietln". Kierowca pojazdu
mechanicznego musi poczeka! za
pierwsz" bia'" lini" i nie mo%e
wje%d%a! na zacieniony obszar.
Kierowca musi tak%e da!
rowerzy$cie wystarczaj"c" ilo$!
czasu i miejsca, aby pozwoli! mu
odjecha!, gdy zapali si# zielone
$wiat'o.

Ci$g'a bia'a linia
stopu
przecinaj$ca lewy
pas

S'owo STOP mo&e
tak&e pojawi# si!
obok linii stopu.

Kierowca musi si# ca'kowicie
zatrzyma! przed wjazdem na drog#
g'ówn". Linia stopu czasami
wyst#puje razem z pionowym
znakiem stopu.

Przerywana bia'a
linia “ust$p
pierwsze%stwa”
przecinaj$ca lewy
pas
Bia'y trójk$tny
symbol “ust$p
pierwsze%stwa”
mo&e towarzyszy#
takiej linii

Kierowca musi ust"pi!
pierwsze&stwa wszelkim pojazdom
na drodze g'ównej, do której si#
zbli%a. Linia “ust"p pierwsze&stwa”
zwykle wyst#puje razem z
pionowym znakiem “ust"p
pierwsze&stwa”.

OZNAKOWANIE DROGI ZNACZENIE
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Znaki ostrzegawcze
Znaki te ostrzegaj" Ci# przed zbli%aj"cymi si# zagro%eniami, takimi jak
ronda, skrzy%owania, niebezpieczne zakr#ty i wszystko, co wymaga od
Ciebie ostro%niejszej jazdy. Zawsze powiniene$ szczególnie uwa%a! gdy
widzisz znak ostrzegawczy. Je%eli nie zauwa%ysz takiego znaku, mo%esz
spowodowa! wypadek.

Jak wygl$daj$
Wszystkie znaki ostrzegawcze maj" taki sam format. Znaki ostrzegawcze:

maj" kszta't romba lub prostok"ta,
maj" %ó'te t'o z czarnym obramowaniem, oraz
maj" czarny symbol, który pokazuje zbli%aj"ce si# zagro%enie.

S" to znaki pionowe, co oznacza %e znajduj" si# z boku drogi lub s"
zamontowane na $cianie, a nie namalowane na nawierzchni drogi.
Ilustracje te przedstawiaj" niektóre z najbardziej popularnych znaków
ostrzegawczych.

W cz#$ci 22 znajduje si# wi#cej przyk'adów znaków ostrzegawczych.

Znak ostrzegaj"cy
pieszych o pasie dla

tramwajów
Skrzy%owanie Tablica w tzw. “jode'k#”

(ostra zmiana kierunku jazdy w prawo)
Skrzy%owanie w
kszta'cie litery T

Rondo Niebezpieczne
zakr#ty Szko'a Niebezpieczny zakr#t
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Roboty drogowe - znaki
Znaki te ró%ni" si# od innych znaków ostrzegawczych. Zawsze powiniene$
szczególnie uwa%a! i zwolni! gdy widzisz znaki tego rodzaju.
Znaki te s":

w kszta'cie romba lub prostok"ta, oraz
pomara&czowe z czarnym obramowaniem i czarnymi symbolami lub
s'owami.

Poni%sze obrazki przedstawiaj" przyk'adowe znaki tego typu.

Poruszanie si# pojazdów w strefie robót drogowych lub w jej pobli%u jest
ograniczane prze prawo.

Znaki “stop” i “jed(” podczas robót drogowych
Podczas robót drogowych musisz si# zatrzyma!, gdy widzisz poni%szy znak
stopu. Mo%esz przejecha! przez stref# robót lub obok niej dopiero jak
pokazany zostanie znak “jed(” (Téigh). Nieprzestrzeganie tych znaków jest
wykroczeniem.
Je%eli przez drog# przeje%d%aj" maszyny, musisz si# zatrzyma! gdy
zobaczysz poni%szy znak stopu, niezale%nie od kierunku, z którego
nadje%d%asz. Musisz przestrzega! tych znaków. Znaki te mog" by!
obs'ugiwane w sposób mechaniczny lub r#czny.

Wi#cej znaków pokazanych jest w cz#$ci 23.

Znak “jed(” mo%e by! u%yty w postaci )Go* lub )Téigh*Stop

Znaki obs'ugiwane r#cznie podczas robót drogowych

Koniec objazdu Roboty drogowe Tymczasowa
sygnalizacja $wietlna Sygnalista
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Znaki zmiennej tre"ci
Znaki te dostarczaj" informacji w formacie elektronicznym i maj" za zadanie
informowanie Ci# o ró%nych kwestiach zwi"zanych z drogami i
bezpiecze&stwem drogowym. Tre$! znaku b#dzie si# zmienia!, w
zale%no$ci od sytuacji. Powiniene$ zwraca! szczególn" uwag# na tego
rodzaju znaki i komunikaty.

Znaki informacyjne
Jak sama nazwa wskazuje znaki te informuj" o kierunkach i odleg'o$ciach z
aktualnego miejsca pobytu.

Jak wygl$daj$
Istniej" trzy formaty znaków informacyjnych:

niebieskie znaki z bia'ymi literami na autostradach,
zielone znaki z bia'ymi literami na drogach krajowych, oraz
bia'e znaki z czarnymi literami na drogach lokalnych i regionalnych.

Znaki wskazuj$ce kierunki

Autostrada Droga krajowa Droga krajowa Droga regionalna

Informacje o ograniczeniu pr#dko$ci Nowy uk'ad drogi
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Znaki informacyjne na autostradzie
Wszystkie znaki na autostradzie s" niebieskie. Poni%sza tabela przedstawia
najcz#$ciej spotykane znaki i ich znaczenie.

W cz#$ci 11 omawiane s" g'ówne zasady jazdy na autostradzie.
Nieprzestrzeganie tych zasad jest wykroczeniem.

Koniec
autostrady Kierowca dojecha' do ko&ca autostrady.

Koniec
autostrady
za 500m

Do ko&ca autostrady zosta'o 500m.

Znaki
odliczania

Kierowca ma 100 metrów do nast#pnego
zjazdu.

Znaki
odliczania

Kierowca ma 200 metrów do nast#pnego
zjazdu.

Znaki
odliczania

Kierowca ma 300 metrów do nast#pnego
zjazdu z autostrady.

Wjazd na
autostrad!

U%ytkownik drogi wje%d%a na autostrad# i musi
przestrzega! zasad na niej panuj"cych.

Znak ten zazwyczah pojawia si# razem ze
znakiem “Autostrada”.

Autostrada
Zbli%asz si# do wjazdu na autostrad#;
u%ytkownicy dróg wymienieni na znaku nie
mog$ wjecha! na autostrad#.

Znaki - autostrada Znaczenie
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Oznaczenia dla ruchu w'$czaj$cego si! i zje&d&aj$cego (oznakowania
zakreskowane)
Rysunki przedstawiaj" jak takie oznakowanie mo%ne by! wykorzystane:

dla ruchu w'"czaj"cego si#, gdzie dwa pasy '"cz" si# w jeden,

dla ruchu zje%d%aj"cego, aby oddzieli! pojazdy zkr#caj"ce w lewo od
pojazdów jad"cych prosto, oraz

do odzielenia pojazdów jad"cych w przeciwnych kierunkach (za
pomoc" tak zwanej $rodkowej zielonej wysepki).

Je%eli zobaczysz te oznaczenia na drodze, nie mo&esz wje%d%a! na pokryty
nimi obszar.
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Oznaczenia drogowe na tzw. drogach “2 plus 1”
Droga “2 plus 1” sk'ada si# z dwóch pasów w jedym kierunku jazdy i
jednego pasa w drugim kierunku. Cz#$! dwupasmowa pozwala na
bezpieczne wyprzedzanie i wymienia si# z cz#$ci" jednopasmow" mniej
wi#cej co 2 kilometry.

Na $rodku drogi mo%e wyst#powa! barierka bezpiecze&stwa, która
odgradza dwa kierunki ruchu pojazdów i zapobiega wyprzedzaniu przez
kierowców cz#$ci jednopasmowej. Je%eli pojazd musi skr#ci! w prawo,
mo%e to zrobi! na skrzy%owaniu.
W pozosta'ych przypadkach pojazdy, które musz" skr#ci! w prawo lub
zawróci! mog" najpierw skr#ci! w lewo na drog# podporz"dkowan", a
potem wykona! manewr zawracania w wydzielonym do tego celu obszarze.
Pó(niej mog" wznowi! swoj" podró% zgodnie z pierwotnym zamierzeniem.

Rodzaj drogi “2 plus 1” ju% istnieje na niektórych wzniesieniach na g'ównych
drogach krajowych kiedy to jazda pod gór# odbywa si# na dwóch pasach, a
w dó' tylko na jednym.
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Spowalnianie ruchu
Niektóre miasta i wsie stosuj" urz"dzenia, znaki i oznakowania maj"ce na
celu spowolnienie ruchu, co zwykle wi"%e si# ze zwolnieniem szybko$ci
ruchu i kierownie jego przep'ywem na skrzy%owaniach. Do spowalniania
ruchu u%ywa si# znaków nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych. Przy
wje(dzie do jednego z tych miast lub wiosek, zobaczysz znak informacyjny,
który mo%e wyst#powa! razem ze znakami z nazw" miejscowo$ci oraz
ograniczeniem pr#dko$ci.
W miastach tych spodziewaj si# nast#puj"cych $rodków ograniczaj"cych
pr#dko$!:

wysepki,
bramki,
mini ronda,
wysuni#cie chodnika w pas drogowy,
ostre zakr#ty, oraz
zw#%enia drogi.

Mo%esz równie% napotka! nast#puj"ce znaki na drogach wewn#trznych i
obszarach zabudowanych. Znaki te sygnalizuj", %e na rodze znajduj" si#
garby drogowe, progi spowalniaj"ce itp.

Spowalnianie ruchu Tablica uzupe'niaj"ca

Garb spowalniaj"cy Mini rondo
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Znaki specjalne oraz oznakowania dla autobusów, rowerów,
tramwajów, poci$gów oraz lekkiej kolei miejskiej
Specjalne znaki nakazu i oznaczenia wskazuj" na cz#$ci drogi, które s"
zarezerwowane dla konkretnych pojazdów, a mianowicie autobusów,
rowerów, tramwajów i lekkiej kolei miejskiej. Do tego celu u%ywa si# znaków
nakazu, ostrzegawczych i/lub informacyjnych. Wzornictwo tych znaków jest
zgodne ze wzornictwem innych znaków nakazu, ostrzegawczych i/lub
informacyjnych. Cz#$! ta opisuje najbardziej popularne znaki, które jako
u%ytkownik drogi napotkasz najcz#$ciej. Powiniene$ zachowa! ostro%no$!,
gdy widzisz jakiekolwiek znaki dotycz"ce autobusów, rowerów, tramwajów,
poci"gów oraz lekkiej kolei miejskiej

Autobus
Pasy dla autobusów
Pasy dla autobusów to cz#$ci drogi zarezerwowane dla autobusów –
publicznych i prywatnych. Taksówki i rowery tak%e mog" korzysta! z
niektórych pasów dla autobusów.
Pas dla autobusów oznaczony jest pionowym bia'o-niebieskim znakiem z
boku drogi na s'upku. Natomiast na drodze b#d" widoczne oznaczenia w
postaci ci"g'ej bia'ej linii i napisu Lána Bus. Musisz przestrzega! tych
oznakowa& drogi oraz znaków. Bia'a tablica pokazuje w jakich godzinach
dana cz#$! drogi przeznaczona jest tylko dla autobusów. Z regu'y pasy dla
autobusów obowi"zuj" mi#dzy 7.00 a 19.00 lub w godzinach szczytu. Poza
wyznaczonymi godzinami, z pasów mog" korzysta! wszystkie pojazdy.
Powiniene$ skonsultowa! informacje na tablicy, aby sprawdzi! obowi"zuj"ce
ograniczenia czasowe.

Pas dla autobusów Pas dla autobusów o przeciwnym kierunku jazdy
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Istniej" dwa rodzaje pasów dla autobusów:
o tym samym kierunku jazdy, oraz
o przeciwnym kierunku jazdy.

Pas dla autobusów granicz"cy z pasami o tym samym kierunku jazdy,
prowadzi w tym samym kierunku, co pojazdy na pasach obok. Poza
autobusami, z pasa tego mog" tak%e korzysta! rowery i taksówki. Zwykle
pas ten jest zarezerwowany dla tych pojazdów w godzinach okre$lonych na
znakach informacyjnych na pocz"tku pasa.

Pas dla autobusów o przeciwnym kierunku jazdy
Pas dla autobusów o przeciwnym kierunku jazdy, prowadzi w przeciwnym
kierunku, co pojazdy na pasach obok. Jest zarezerwowany tylko i wy'"cznie
dla autobusów, co oznacza, %e %adne inne pojazdy nie mog" z niego
korzysta! niezale%nie od pory dnia.

Je%eli na ko&cu pasa dla autobusów jest znak “ust"p pierwsze&stwa”,
autobus musi ust"pi! pierwsze&stwa innym pojazdom, poniewa% to autobus
w'"cza si# do normalnego ruchu.

Pas dla autobusów o
przeciwnym kierunku

jazdy

Znak informacyjny o
pasie dla autobusów o
tym samym kierunku

jazdy

Pas dla autobusów o
tym samym kierunku
jazdy po lewej

Znak informacyjny o
pasie dla autobusów
po prawej stronie

Pas dla autobusów o
tym samym kierunku
jazdy (po prawej) Tablica informacyjna
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Ulice tylko dla autobusów
Jak sama nazwa wskazuje, ulice te s" przeznaczone tylko dla autobusów.
Inne pojazdy mog" z nich korzysta! tylko, aby dojecha! do budynku lub
drogi bocznej.

W cz#$ci 10 omawiane s" g'ówne zasady parkowania na pasach dla
autobusów.

Tramwaje/lekka kolej miejska
U%ytkownicy dróg musz$ zna! znaki okre$laj"ce tory tramwajowe w
przypadku tramwajów ulicznych (takich jak np. Luas w centrum i na
przedmie$ciach Dublina).

Ulica tylko dla
autobusów
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Znaki nakazu dotycz$ce pasów dla tramwajów
Niebieski znak poni%ej oznacza, %e pas dla tramwajów biegnie obok pasa
ruchu. Kierowca mo%e wjecha! na pas dla tramwajów tylko, aby wyprzedzi!
inny pojazd oraz gdy jest to ca'kowicie bezpieczne.

Poni%szy czerwono bia'y znak oznacza, %e pieszy nie mo%e przekracza!
punktu, w którym umieszczony jest znak.

Znak “zakaz wjazdu” razem z tablic" informacyjn" “z wyj"tkiem tramwajów -
Ach amháin Tramanna” oznacza, %e ulica przeznaczona jest tylko dla
tramwajów i %adne inne pojazdy nie mog" na ni" wje%d%a!.

Znak “zakaz wjazdu” razem z tablic" informacyjn" “z wyj"tkiem tramwajów i
dojazdu do posesji - Ach amháin Tramanna agus Rochtain” oznacza, %e na
ulic# mo%e wjecha! kierowca lub rowerzysta, ale tylko, aby wjecha! lub
wyjecha! z budynku.

Ulica tylko dla
tramwajów

Ulica tylko dla
tramwajów i dojazdu

do posesji

Pieszym na tory
wst#p wzbroniony

Pas tramwajowy po
lewej

Pas tramwajowy po
prawej
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Pami#taj, aby zbli%aj"c si# do skrzy%owania z tramwajami:
przestrzega! sygna'ów $wietlnych, oraz
nie wje%d%a! na %ó't" stref# na skrzy%owaniu.

Aby uzyska! wi#cej informacj na temat sygnalizacji $wietlnej, przeczytaj
cz#$! 7. Aby dowiedzie! si# wi#cej na temat rodzajów skrzy%owa&,
przeczytaj cz#$! 9.

Znaki ostrzegawcze dotycz$ce pasów dla tramwajów
Piesi powinni przechodzi! przez tory tramwajowe tylko w miejscach, w
których widnieje poni%szy znak. Przedstawia on symbol tramwaju oraz s'owa
“Féach gach treo – PATRZ W OBIE STRONY*, które sygnalizuj" przej$cie
tramwajowe.
Inne napisy, jakie mo%na zobaczy! na tym ostrze%eniu to “Féach ar dheis,
PATRZ W PARWO” lub “Féach ar chlé, PATRZ W LEWO”.
W pobli%u torów tramwajowych zaleca si#, aby pieszy:

zatrzyma' si#, spojrza' w obie strony, pos'ucha',
przeszed', nie przebiega',
zawsze u%ywa' wyznaczonych przej$!, oraz
przestrzega' znaków oraz nas'uchiwa' sygna'u ostrzegawczego lub
odg'osu nadje%d%aj"cego tramwaju.

Patrz w obie strony Patrz w prawo Patrz w lewo
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Rowerzy$ci powinni zachowa! szczególn" ostro%no$!, poniewa% tory
tramwajowe mog" by! $liskie, szczególnie podczas mokrej lub mro(nej
pogody. Poni%ej pokazany jest znak ostrzegawczy Luas dla rowerzystów.

Rowerzy$ci powinni przede wszystkim unika! hamowania na torach
tramwajowych. Powinni zawsze przeje%d%a! przez tory tramwajowe pod
k"tem prostym lub jak najbardziej do niego zbli%onym.
Powinni uwa%a!, aby ko'a roweru nie zablokowa'y si# w wy%'obieniach
torów.
U%ytkownicy dróg powinni uwa%a! na przewody napowietrzne, z których
korzystaj" tramwaje. Jest to szczególnie wa%ne dla kierowców
przewo%"cych 'adunki oraz ludzi przenosz"cych d'ugie przedmioty. Wszyscy
u%ytkownicy dróg powinni uwa%a! na ryzyko pora%enia pr"dem, które mo%e
wyst"pi! nie tylko przy bezpo$rednim dotkni#ciu przewodów
napowietrznych.

Oznaczenie drogi LÁNA TRAM mo%e by! u%yte do zwrócenia uwagi na
obecno$! torów tramwajowych. Jest to znak informacyjny, który mówi, %e
cz#$! drogi wykorzystywana jest przez tramwaje i pojazdy. W takim
wypadku kierowcy powinni zachowa! dodatkow" ostro%no$!.

Napowierzne
przewody elektryczne Przejazd tramwajowy

Oznaczenie pasa
tramwajowego “Lána

tram”

+lisko dla
rowerzystów
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Kolej/lekka kolej miejska
Przejazd kolejowy
Wa%na jest znajomo$! znaków drogowych, które oznaczaj" ró%ne rodzaje
przejazdów kolejowych. Poni%sza tabela przedstawia ró%ne znaki oraz jak
musisz si# zachowa! jak je zobaczysz.

Przejazd
kolejowy ze
"wiat'ami i
szlabanem

1. +wiat'o na takim przeje(dzie jest zazwyczaj %ó'te i
pali si# ci"gle. Gdy zbli%a si# poci"g, zaczynaj"
miga! na zmian# dwa czerwone $wiat'a i rozlega
si# dzwonek ostrzegawczy.

2. Zatrzymaj si# przed przejazdem kolejowym.
3. Nigdy nie staraj si# wymin"! zygzakiem barierek

szlabanu.
4. Poczekaj a% szlaban podniesie si# do góry zanim

ruszysz.

Przejazd
kolejowy

niezabezpiec
zony

bramkami
lub

podnoszony
m szlabanem

Gdy zbli%a si# poci"g, zaczynaj" miga! dwa czerwone
$wiat'a

Nic innego nie zabezpiecza takiego przejazdu.
1. Je%eli $wiat'a migaj", gdy zbli%asz si# do

przejazdu musisz zatrzyma! si# przed lini" stopu
lub, je%eli nie ma linii stopu, przed migaj"cymi
czerwonymi $wiat'ami.

2. Poczekaj i sprawd( czy nie nadje%d%a drugi
poci"g. Je%eli tak b#dzie, pod tablic" ze $wiat'ami
zapali si# znak )NADJE,D,A DRUGI POCI-G
(ang. SECOND TRAIN COMING)*.

Przejazd
kolejowy

zabezpieczo
ny bramkami

lub
podnoszony
m szlabanem

1. Zatrzymaj si# przed torami kolejowymi, aby mie!
dobr" widoczno$! wzd'u% torów w obu
kierunkach.

2. Zobaczy czy nie nadje%d%a poci"g. Podczas mg'y
lub noc", wypatruj $wiate' zbli%aj"cego si#
poci"gu.

3. Nas'uchuj d(wieku lub sygna'u zbli%aj"cego si#
poci"gu.

4. Obie bramki powinny by! otwarte zanim
zaczniesz przeje%d%a! przez tory. Poczekaj a%
wszystkie barierki ca'kowicie si# podnios" zanim
ruszysz.

5. Zamknij obie bramki po przeje(dzie.
6. Przestrzegaj wszelkich innych polece&

oznaczonych na przeje(dzie.

Znaki dotycz$ce przejazdu kolejowego Jak si! musisz zachowa#
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Inne rodzaje przejazdu kolejowego to:
ogrodzony przejazd z dró%nikiem, oraz
przejazdy bez dró%nika ze szlabanem, który opuszcza si# na ca'"
szeroko$! drogi.

Istnieje ryzyko zderzenia pojadu drogowego z bramkami, szlabanami i
poci"gami, wi#c zbli%aj"c si# do przejazdu kolejowego musisz zachowa!
ostro%no$! i by! w stanie zatrzyma! si# przed bramkami lub barierkami.
Je%eli Twój pojazd zepsuje si# lub utknie na przeje(dzie kolejowym:

upewnij si#, %e wszyscy wysiedli i odsun#li si# od linii torów, oraz
skorzystaj z telefonu udost#pnianego przez Iarnród Éireann, aby jak
naszybciej ostrzec przed niebezpiecze&stwem.

PAMI)TAJ
Nie mo&esz wkracza# na lini! torów. Jest to szalenie niebezpieczne.
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Mosty kolejowe
Znaki ostrzegawcze
Zbli%aj"c si# do mostu, zobaczysz znak ostrzegawczy, taki jak ten poni%ej,
który okre$la najwy%szy pojazd, który b#dzie w stanie zmie$ci! si# pod
mostem. Ta wysoko$! nazywa si# maksymaln" wysoko$ci" w kabinie i jest
wyra%ona najpierw w stopach i calach, a nast#pnie w metrach.

Je%eli Twój pojazd razem z przewo%onym 'adunkiem jest wy%szy ni%
wysoko$! podana na znaku ostrzegawczym, nie zmie$cisz si# pod mostem,
do którego si# zbli%asz. Znajomo$! wysoko$ci swojego pojazdu oraz
wszelkiego przewo%onego 'adunku jest bardzo wa%na przed rozpocz#ciem
podró%y – znaj swoj" wysoko$c, znaj swoj" tras#.

Znaki informacyjne
Musisz zg'osi! wszystkie przypadki uderzenia wszelkich konstrukcji
kolejowych, bez wzgl#du na to czy uszkodzenie jest widoczne czy te% nie.
Poni%sze znaki informacyjne umieszczone s" na mostach i zawieraj" kod
danego mostu oraz lokalny numer kontaktowy Iarnród Éireann.

Znak informacyjny o ma'ym odst#pie

Niski most
(pokazane ograniczenia

wysoko$ci)

77

Údarás Um Shábhailteacht Ar Bhóithre
Urzd ds. Bezpieczestwa Drogowego



Znaki nakazu
Poni%szy znak to znak nakazu dotycz"cy ograniczenia wysoko$ci, który
mo%e pojawi! si# na mo$cie kolejowym. Nie mo&esz przeje%d%a! pod takim
mostem, je%eli Twój pojazd jest wy%szy ni% wysoko$! na znaku.

W przypadku mostów 'ukowych, tylko cz#$! szeroko$ci 'uku posiada
wysoko$! okre$lon" na znaku. Szeroko$! jest okre$lona “s'upkami”.

W przypadku gdy linia torów przebiega pod mostem, a pojazdy przeje%d%aj"
nad ni" przez most, niektóre pojazdy mog" nie by! dopuszczone do
korzystania z mostu.

Konstukcje napowietrzne
Musisz zg'osi! wszelkie uderzenia konstrukcji napowietrznych przez Twój
pojazd lub 'adunek, gdy widnieje przy niej powy%szy znak nakazu.
Konstrukcje te to na przyk'ad mosty, widukty, przej$cia podziemne,
przejazdy podziemne i naziemne, estakady i tunele.

PAMI)TAJ
Znaj swoj$ wysoko"#, znaj swoj$ tras!.

Ograniczenie
wysoko$ci
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Oznakowanie tuneli
Te znaki kieruj"ce ruchem znajduj" si# nad ka%dym z pasów ruchu przy lub
przed wjazdem do tunelu drogowego oraz w regularnych odst#pach
wewn"trz tunelu. Je%eli znaki s" sprawne to na zmian# migaj" %ó'te $wiat'a
na górze i na dole.
Zielona strza'ka skierowana w dó' oznacza, %e pas jest otwarty i mo%na nim
jecha!.

Czerwony znak X oznacza, %e pas jest zamkni#ty. Musisz si# zatrzyma!.
Nie mo&esz przejecha! poza ten znak. Ma on tak" sam" moc jak znak
stopu.

Zielona strza'ka skierowana w lewo oznacza, %e musisz zjecha! na lewy
pas. Podczas zmiany pasa musisz przestrzega! ogólnych przepisów
drogowych zwi"zanych z bezpieczn" zmian" pasów.

Zjed( na lewy pas

Stop (pas zamkni#ty)

Jed( (pas otwarty)
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Zielona strza'ka skierowana w prawo oznacza, %e musisz zjecha! na prawy
pas. Podczas zmiany pasa musisz przestrzega! ogólnych przepisów
drogowych zwi"zanych z bezpieczn" zmian" pasów.

Poni%szy znak oznacza, %e pojazdy dostawcze i du%e pojazdy
niepasa%erskie o trzech lub wi#cej osiach nie mog" korzysta! z prawego
pasa jezdni. Musisz jecha! lewym pasem jezdni w tunelu drogowym.

Przepis ten nie ma zastosowania, gdy:
nad lewym pasem wy$wietlony jest czerwony znak X, co oznacza %e
nie mo%na z niego korzysta!
nad lewym pasem wy$wietlona jest zielona strza'ka, która kieruje
wszystkie pojazdy na lewy pas, lub
lewy pas jest zablokowany.

W tunelu pojazdy dostawcze nie mog" korzysta!
z prawego pasa

(na podstawie liczby osi)

Zjed( na prawy pas
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W tunelach mo%na spotka! dwa formaty znaków ograniczenia pr#dko$ci.
Standardowy znak ograniczenia pr#dko$ci, gdy w tunelu obowi"zuje
sta'e ograniczenie pr#dko$ci. Musisz przestrzega! ograniczenia
pr#dko$ci i pami#ta!, %e jest to maksymalna dozwolona pr#dko$!, a
nie pr#dko$! wymagana.

W przypadku gdy pr#dko$! w tunelu jest zmienna, zobaczysz znak
zmiennej tre$ci – czarny kwadrat z czerwonym ko'em oraz liczbami w
kolorze bia'ym lub %ó'tym. Liczby pokazuj" ograniczenie pr#dko$ci i
b#d" si# zmienia! w zale%no$ci do warunków ruchu i wzgl#dów
bezpiecze&stwa drogowego. Musisz przestrzega! ograniczenia
pr#dko$ci i pami#ta!, %e jest to maksymalna dozwolona pr#dko$!, a
nie pr#dko$! wymagana.

30km/h 50km/h 60km/h 80km/h

30km/h 50km/h 60km/h 80km/h
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