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ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové,

po téměř dvaceti letech se Vám dostává do rukou nová pomůcka pro provádění dopravního 
značení na pozemních komunikacích, která v principu navazuje na předcházející publikaci "Dopravní 
značení na pozemních komunikacích" (NADÁŠ 1977).

Předkládané "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" stanovují podrobnosti 
o užití a umísťování dopravních značek, vybraných dopravních zařízení a označování nejběžnějších 
dopravních situací. Zásady vycházejí z vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) a z příslušných technických norem.

"Zásady" připravilo Ministerstvo dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR jako 

technické podmínky č. 65. Návazně budou připraveny a vydány ještě "Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích", "Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních 
komunikacích," "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" a "Zásady pro 
vyznačování dopravních situací". Jednotným uspořádáním dopravního značení je sledováno zvýšení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Přestože předpisy nemohou podávat vyčerpávajícím způsobem výklad řešení velkého množství 
různých situací při umístění dopravních značek a dopravních zařízení přeji Vám, aby tyto i následující 
"Zásady" usnadnily Vaši každodenní práci a doporučuji, aby v zájmu jednotnosti byly tyto principy 

dodržovány.

AY C. i L V_ A

odboru pozemních komunikací 
Ministerstvo dopravy ČR
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ÚVOD

1. ÚVOD

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
(dále jen "zásady") platí pro všechny druhy pozemních ko

munikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové komuni

kace.

Pokud není dále uvedeno jinak, mají pro účely těchto zásad 

následující uvedené pojmy tento význam:

"Silnice" je společné označení pro dálnice, silnice, místní a ú- 

čelové komunikace.

"Dálnicí" se rozumí i silnice pro motorová vozidla, pokud 

není dále stanoveno jinak.

Pro užití dopravních značek a dopravních zařízení je rozho

dující jejich význam, který je stanoven v pravidlech silniční

ho provozu.

Rozměry, barvy a provedení dopravních značek stanovuje
ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích.

Provedení a umístění světelných signalizačních zařízení

(dále "SSZ") stanovují:

- ČSN 73 6021 Použití a umístění světelného signalizačního 

zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích

- ČSN 36 5601 - 1 Světelná signalizační zařízení. Technické 

a funkční požadavky. Část 1: Světelná signalizační zaříze

ní pro řízení provozu.

- ČSN 36 5601 - 2 Světelná signalizační zařízení. Technické 

a funkční požadavky. Část 2: Světelná signalizační zaříze

ní pro zvýraznění nebezpečných míst.
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DRUHY DOPRAVNÍCH ZNAČEK

2. DRUHY DOPRAVNÍCH ZNAČEK

2.1. Všeobecně

Na silnicích se užívají svislé dopravní značky a vodorovné 

dopravní značky.

2.2. Svislé dopravní značky

Svislé dopravní značky se podle svého významu dělí na 

skupiny rozlišené písmeny velké abecedy, z hlediska prove

dení pak tvarem a barvou (viz díl I. přílohy k pravidlům sil

ničního provozu).

2.2.1. Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky (skupina A) upozorňují na mís

ta, kde účastníku silničního provozu hrozí nebezpečí a kde 

musí dbát zvýšené opatrnosti (č. A la až č. A 27). Doplňující 

údaje k výstražným značkám se uvádějí jen na dodatkové 

tabulce.

2.2.2. Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky (skupina B) ukládají účastníku 

silničního provozu zákazy nebo omezení (č. B 1 až č. B 32). 

Doplňující údaje k zákazovým dopravním značkám se uvá

dějí zpravidla na dodatkové tabulce, pouze ve výjimečných 

případech a pokud to nem na újmu čitelnosti značky ve 

spodní části značky.

2.2.3. Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky (skupina C) ukládají účastníku 

silničního provozu příkazy (č. C la až C 10). Doplňující ú- 

daje k příkazovým dopravním značkám se uvádějí jen na 

dodatkové tabulce.

2.2.4. Informativní dopravní značky

Informativní dopravra značky (skupina D) poskytují účast

níku silničního provozu nutné informace nebo slouží k je

ho orientaci anebo mu ukládají určité povinnosti

(č. D1 a až č. D 50b). Doplňující údaje k informativním do- 

pravram značkám (nápisy, symboly) se uvádějí na dodatko

vé tabulce nebo na značce, pokud to nem na újmu její čitel

nosti. V odůvodněných případech mohou být nápisy i v ci

zím jazyce.

2.2.5. Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky (skupina E) zpřesňují, doplňují nebo o- 

mezují význam značky, pod kterou jsou umístěny (č. E1 až 
č. E 10). Pokud pro označení konkrétní situace nelze využít 

některého ze symbolů obsažených v pravidlech silničního 

provozu, lze užít i jiných výstižných a srozumitelných sym
bolů. Při volbě nápisů je nutno respektovat zásadu srozumi

telnosti při maximální stručnosti.

2.2.6. Přenosné svislé dopravní značky

Přenosnou svislou dopravní značkou se rozumí značka u- 

místěná na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) ne
bo na vozidle. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm. 

Přenosná značka není charakteristická svou "přenosností", 

naopak, i tyto značky musí být osazeny s dostatečnou stabi

litou. Pokud jejich užitím dojde výjimečně k nesouladu s tr

valými značkami, platí nadřazenost značek přenosných.

2.3. Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky (skupina V) se užívají samo

statně nebo ve spojení se svislými značkami, popřípadě 
s dopravrami zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo 

zpřesňují (č. V la až č. V 14). Vyznačují se barvou nebo ji

ným srozumitelným způsobem (hřeby, knoflíky, nalepené 

pásy apod.). Pro vyznačení přechodné změny místní úpravy 

silničního provozu se užívá oranžové barvy. Významově 

nesmí být vodorovné dopravní značky v rozporu se svislý

mi, pokud k tomu výjimečně dojde (např. bezprostředně po 

změně místní úpravy silničního provozu provedené svislý
mi značkami), platí nadřazenost svislých značek. Takovou 

situaci je však nutno omezit na co možná nejkratší dobu.
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PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

3. PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

3.1. Všeobecně

Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek u- 

vedených v příloze vyhláškyč. 99/1989 Sb. o pravidlech 

provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního 

provozu). Provedení a tvary symbolů dopravních značek se 

nesmějí měnit. To neplatí pro značky se symboly, které mo

hou být obráceny a se symboly, číshcemi apod., které se u- 

vádějí jen jako vzory. Jejich provedení musí odpovídat kon

krétní dopravní situaci, kterou označují. Provedení do

pravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozmě
rů musí odpovídat ČSN 01 8020.

3.2. Svislé dopravní značky

3.2.1. Provedení svislých dopravních značek

Z hlediska provedení se užívají svislé dopravní značky:

a) reflexní

b) prosvětlované

c) nereflexní.

3.2.1.1. Reflexní dopravní značky

Reflexní dopravní značkou se rozumí značka, jejíž lícová 

strana je pokryta retroreflexním materiálem. Podle 
ČSN 018020, změna 1 se retroreflexní materiál s ohledem na svě

telně technické vlastnosti dělí na dvě skupiny - třídu 1 a třídu 2.

Pokud není dále uvedeno jinak, musí retroreflexní materiál 

reflexních dopravních značek splňovat vlastnosti min. 

třídy 1.

Na dálnicích a místních komunikacích funkční třídy A (dle 
ČSN 73 6110) musí retroreflexní materiál reflexních doprav

ních značek označujících přednost v jízdě nebo umístěných 

nad vozovkou (na portálech apod.) splňovat vlastnosti mi

nimálně třídy 2.

Přenosné dopravní značky musí být vždy provedeny jako 

reflexní. Retroreflexní materiál těchto značek užitých na dál

nicích a místních komunikacích funkční třídy A musí splňo

vat vlastnosti minimálně třídy 2, pro užití na ostatních silni

cích minimálně třídy 1.

Reflexní dopravní značky označující zvlášt významné do

pravní situace (dopravně významné křižovatky, změny or

ganizace dopravy, místa vyžadující zvýšenou pozornost 
apod.) se s přihlédnutím k místním podmínkám doporuču

je osvětlovat vnějším světelným zdrojem. Přitom nesmí do

jít k oslňování řidičů.

3.2.1.2. Prosvětlované dopravní značky

Prosvětlovanou dopravní značkou se rozumí značka s vnitř

ním světelným zdrojem.

3.2.2. Užití dopravních značek

Na silnicích, kromě účelových komunikací, místních komu

nikací funkční třídy Dav odůvodněných případech funkč

ní třídy C, se musí užívat reflexní, případně prosvětlované 

dopravní značky.

Na všech silnicích musí být užity jen reflexní, případně pro

světlované, následující svislé dopravní značky (včetně do

datkových tabulek):

a) č. C la "Dej přednost v jízdě!", č. C 1b "Dej přednost v jíz

dě tramvaji!", č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!", č. A 4 

"Křižovatka s vedlejší silnicí", č. D la "Hlavní silnice", 

č. D 1b "Konec hlavní silnice", č. B 26 "Přednost protije

doucích vozidel",

b) č. A11 "Pozor, přechod pro chodce", č. D 6 "Přechod pro 

chodce",

c) č. A 23 "Železniční přejezd se závorami", č. A 24 "Že

lezniční přejezd bez závor", č. A 25a až č. A 25c 

"Návěstní deska", č. A 26a "Výstražný kříž pro železniční 

přejezd jednokolejný", č. A 26b "Výstražný kříž pro že
lezniční přejezd vícekolejný".

3.2.3. Rozměry svislých dopravních značek

Výstražné, zákazové a příkazové dopravní značky jsou trojí 

velikosti:

- základní,

- zvětšené,

- zmenšené.

Informativní dopravní značky jsou základní a zvětšené veli

kosti.

Dopravní značky zvětšené velikosti se užívají na dálnicích, 

místních komunikacích funkční třídy A, B 1 a na ucelených 

tazích dalších dopravně významných (zejména směrově 

rozdělených) silnic. Na ostatních silnicích se užívají jen v o- 

důvodněných případech, např. pro označování zvlášť ne

bezpečných míst.



PROVEDENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Dopravní značky základní velikosti se užívají na silnicích

I. a II. třídy, dopravně významnějších silnicích III. třídy, 

místních nebo případně účelových komunikacích.

Dopravní značky zmenšené velikosti se užívají na dopravně 

méně významných silnicích III. třídy, místních a účelových 

komunikacích.

Dopravní značky č. C la "Dej přednost v jízdě!", č. C 1b "Dej 

přednost v jízdě tramvaji!" a č. C 2 "Stůj, dej přednost v jíz

dě!" jsou pouze zvětšené a základní velikosti. Návěstní des
ky označující železniční přejezd (č. A 25a až č. A 25c) jsou 

pouze jedné velikosti.

3.2.4. Zvýraznění dopravních značek v silničním 

provozu

Ke zvýraznění dopravní značky nebo dopravního zařízení, 

resp. ke zdůraznění jejich významu, se užívá přerušovaného 

oranžového nebo žlutého světla (případně světel) podle 
ČSN 36 5601 - 2, které se umísťuje nad dopravní značkou ne

bo dopravním zařízením.

3.3. Vodorovné dopravní značky

Na dálnidch a místních komunikadch funkční třídy A a na 

silnidch I. a II. třídy musí být vodorovné dopravní značky 

v reflexním provedení. Na ostatních silnicích se vodorovné 

značení v reflexní úpravě doporučuje.

3.4. Dopravní zařízení

Na silnicích se smí užívat pouze dopravních zařízení, která 

jsou pro užití na pozemních komunikacích schválena 
Ministerstvem dopravy ČR. Příkladný výčet je uveden 

v pravidlech silničního provozu.

Retroreflexní materiál dopravních zařízení musí splňovat 

vlastnosti stanovené pro retroreflexní materiál přenosných 

dopravních značek.
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ZÁKLADNÍ ZÁSADY UŽITÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

4. ZÁKLADNI ZASADY UŽITI DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

4.1. Všeobecně

V této kapitole jsou stanoveny základní zásady užití do

pravních značek a dopravních zařízení, mezi které patří:

- účelnost,

- srozumitelnost,

- výstižnost,

- viditelnost,

- údržba.

4.2. Účelnost

V silničním provozu se smí užívat dopravních značek a do

pravních zařízení jen v takovém rozsahu a takovým způso

bem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost silničního provo

zu. Značkami se zejména nevyznačují ty zákazy, příkazy 

a omezem, které vyplývají z obecných ustanovení pravidel 
silničního provozu, pokud situace nevyžaduje jejich zdůraz

nění nebo pokud se nejedná o změnu (resp. zrušení) před

cházející místní úpravy silničního provozu.

4.3. Srozumitelnost a výstižnost

Dopravní značení musí být pro účastníky silničního provo

zu zcela srozumitelné, výstižné, jednoznačné a úplné. Musí 

být provedeno podle jednotných zásad stanovených také se 

zřetelem na intenzitu silničního provozu, stavební a do

pravně technický stav silnice a obecná pravidla, kterými se 

pohyb vozidel v silničním provozu řídí. Přitom nejde jen 

o nezbytné vyznačení dopravních situací, ale také o využití 

možnosti dopravními značkami řídit a usměrňovat silniční 

provoz tak, aby byl bezpečný, plynulý a hospodárný.

Stejné dopravní situace (křižovatky, železniční přejezdy, za

táčky, zúžená místa, uzavírky apod.) je nutno vyznačovat 

stejným způsobem (stejný sled dopravních značek, vzdále
ností apod.). Dopravní znáčem musí poskytovat co nejvíce 

potřebných informací a musí vystihovat skutečnou situaci 

návěstěného místa.

Rozhodovací proces řidiče je nutno rozložit po dráze i času 

tak, aby nevyžadoval nepřiměřené nároky na schopností ři

diče a dopravní znáčem poskytovalo dostatečný časový pro

stor pro jeho rozhodnutí. Sled informací musí umožňovat, 
aby řidič nezatěžoval paměť, ihned vylučoval nepotřebné

vjemy v rozhodování a nerušeně se soustředil. Stejně má být 
koncipován sled informací na dopravní značce samé.

Postupné vnímám dopravní situace nemá být ničím rušeno, 

např. jinými nepodstatnými dopravními značkami, symboly 
nebo poutači anebo rozličnými překážkami. Důležitým prv

kem v dopravním značení je vzdálenost umístění dopravních 

značek od návěstěného místa. Zde je třeba vycházet přede

vším z rychlosti jízdy, kterou daná silnice vozidlům umož

ňuje při zachovám bezpečné jízdy. Na určitém silničním tahu 
s danou návrhovou rychlostí je nutno dopravní značky stej

ného druhu umísťovat ve stejných vzdálenostech.

Minimální a doporučené vzdálenosti pro umísťování značek 

před těmito místy jsou uvedeny v tab. č. 1 - 4.

Dopravní situaci lze jen ojediněle vyznačit jedinou dopravní 

značkou. Obvykle je třeba použít několika dopravních zna

ček nebo jejich celé sestavy. Přitom je nutno respektovat zá

sadu, že dopravních značek se musí užívat jen v nezbytném 

rozsahu.

4.4. Viditelnost

Dopravní značky a dopravní zařízení musí být těmi účastní
ky silničního provozu, pro které jsou určeny, viditelné z do

statečné vzdálenosti. Pro řidiče musí být viditelné mimo o- 
bec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně 50 m. 

Dopravní značky nesmí být překrývány jinými věcmi (větve 

stromů, keře, sloupy, reklamní zařízení apod.). V případě, 

že dopravní značka, která významně ovlivňuje silniční pro

voz, by mohla splývat s okolím, je třeba pozadí značky 

vhodně upravit.

4.5. Údržba

Dopravní znáčem musí být udržováno v náležitém stavu, aby 
byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné čištění a obnova do

pravních značek a dopravních zařízení musí zabezpečovat je

jich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. Svislé dopravní 

značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce musí být zabez

pečeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo silnič
ního provozu nedocházelo k jejich deformaci, mechanickému 

kmitám, posunutí, pootočení apod. Předpokladem dobré vi

ditelnosti dopravního značení (zejména vodorovného) je rov

něž čištění a řádná údržba povrchu vozovky.
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Tabulka č. 1

Doporučená vzdálenost pro umístění svislých dopravních značek v metrech

Požadovaná rychlost 
pro průjezd návěstěným 

místem v km.h

Nejvyšší dosahovaná rychlost v úseku před návěstěným místem 
v km.h'1

120 110 100 90 80 70 60 50 40
220 180 150 120 100

0 300 250 až až až až až 100 100
250 220 180 150 120

250 220 180 150 120
40 až až až až až 120 100

300 250 220 180 150
220 180

60 250 až až 150 120
250 220

Tabulka č. 2

Minimální a doporučené vzdálenosti pro umísťování svislých dopravních značek 
před místy vyžadujícími snížení rychlosti na 0 km.h1 (zastavení)

Podélný sklon 
vozovky v %
- klesání 
+ stoupání

Nejvyšší dosahovaná rychlost v úseku 
před návěstěným místem v km.h'1

120 110 100 90 80 70 60 50 40

-6 320 260 215 170 135 105 80 55 35

Minimální 
vzdálenost 

značek 
v metrech

-5 310 255 210 165 130 105 75 55 35

-4 300 245 200 160 130 100 75 55 35

-3 290 240 195 160 125 100 75 55 35

-2 280 230 190 155 120 95 70 50 35

-1 270 225 185 150 120 95 70 50 35

0 260 220 180 145 115 90 70 50 35

+1 250 210 175 145 115 90 70 50 35

+2 240 205 170 140 110 90 65 50 35

+3 235 200 165 135 110 90 65 50 35

+4 230 195 160 135 110 85 65 50 35

+5 225 190 160 130 105 85 65 45 30

+6 220 185 155 130 105 85 65 45 30

250 220 180 150 120 100

Doporučená 
vzdálenost 

značek 
v metrech
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Tabulka č. 3

Minimální a doporučené vzdálenosti pro umísťování svislých dopravních značek 
před místy vyžadujícími snížení rychlosti na 40 krn.h"1

Podélný sklon 
vozovky v %
- klesání 
+ stoupání

Nejvyšší dosahovaná rychlost v úseku 
před návěstěným místem v km.h1

120 110 100 90 80 70 60

-6 300 240 195 150 115 85 60

Minimální 
vzdálenost 

značek 
v metrech

-5 290 235 190 145 110 85 55

-4 280 225 180 140 110 80 55

-3 270 220 175 140 105 80 55

-2 260 210 170 135 100 75 50

-1 250 205 165 130 100 75 50

0 240 200 160 130 95 70 50

+1 230 190 155 125 95 70 50

+2 220 185 150 125 90 70 45

+3 215 180 145 120 90 70 45

+4 215 180 145 120 90 70 45

+5 210 175 145 115 90 70 45

+6 205 170 140 115 90 70 45

250 220 180 150 120 100
Doporučená 

vzdálenost zna
ček v metrech

Tabulka č. 4

Minimální a doporučené vzdálenosti pro umísťování svislých dopravních značek 
před místy vyžadujícími snížení rychlosti na 60 km.h'1

Podélný sklon
vozovky v %
- klesání

Nejvyšší dosahovaná rychlost v úseku 
před ná věstěným místem v km.h'1

+ stoupání 120 110 100 90 80

-6 270 210 165 120 85

-5 265 210 160 120 85

-4 255 200 155 115 85

-3 245 195 150 115 80
-2 235 185 145 110 75

-1 225 180 140 105 75 Minimální
vzdálenost

značek0 220 180 140 105 75

+1 210 170 135 100 75 v metrech

+2 200 165 130 100 70

+3 195 160 125 95 70
+4 190 155 120 95 70

+5 185 150 120 90 65

+6 185 150 120 90 65

250 220 180 150 120
Doporučená vzdálenost 

značek v metrech
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Tabulka č. 5

Volba druhu materiálu povrchu značky vzhledem ke světelně-technickým podmínkám vozovky, 
resp. okolí (pozadí, znečištění atd.)

Jas povrchu vozovky:

Jas povrchu vozovky se hodnotí 
jako vjem světlosti vozovky od 
pozorovatele (řidiče) 
až k dopravní značce.

Rušivý účinek okolí značky:
Je to stupeň rušení při vjemu dopravní značky řidičem za tmy 
v důsledku oslnění nebo cizího světla v okolí dopr. značky. 
Přitom ruší světla v bezprostředním okolí silněji, než více 
vzdálená.

A/ Malý:

např. tmavé poza
dí, klidné celkové 
okolí

B/ Střední:

např. mírně světlé 
pozadí, málo 
cizích světel, 
trochu neklidné 
celkové okolí

C/ Silný:

např. světlé pozadí, 
velmi neklidné 
celkové okolí, 
hodně cizích 
světel nebo oslnění

Účinek vlivu instalace značky a jejího znečištění:

Účinek značek a zařízení je ovlivňován místem instalace
a možným znečištěním.
Rozlišuje se mezi následujícími skupinami účinku:

I. Nízká výška instalace a malé nebo střední znečištění.
II. Normální výška instalace vedle vozovky a malé nebo 

střední znečištění, nebo nízká výška instalace a silné 
znečištění.

III. Umístění značky nad vozovkou nebo instalace v normální 
výšce vedle vozovky a silné znečištění.

A/ B/ C/

I II III I II III I II III

V
< 50m

Tmavá vozovka
1 1 1 1 1 1

1 1 1
Středně světlá vozovka 1 1 X

Světlá vozovka X X X

V
> 50m

Tmavá vozovka

např. tmavá ulice v zástav
bě, žádné cizí osvětlení

1 1 1 1 1 2 2 2 2

Středně světlá vozovka

např. osvětlená ulice v zá
stavbě, silnice v extravilánu

1 1 2 2 2 2 2 2 X

Světlá vozovka
např. světlá ulice s obchody, 
osvětlená dálnice, hodně 
oslňujících míst

2 2 2 2 2 2 X X X

Vysvětlivky:
V - vzdálenost, při které je řidič schopen vnímat značku
1 - reflexní materiál třída 1 dle ČSN 01 80 20
2 - reflexní materiál třída 2 dle ČSN 01 80 20 
x - vnitřní nebo vnější osvětlení
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5. ZÁKLADNÍ ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

5.1. Všeobecně max. 2,0 m
min. 0,50 m mimo obec

V této kapitole je stanoven základní způsob umístění jedno

tlivých druhů svislých dopravních značek a dopravních za

řízení, boční, výškové a směrové umístění, jejich vzdálenos

ti, uspořádání a kombinace. vozovka

nezpevněná
krajnice

5.2. Umístění ve vztahu ke směru silničního provozu

Svislé dopravní značky se umísťují, pokud není dále uvede

no jinak, při pravém okraji silnice ve směru jízdy vozidel. 

Vyžaduje-li to bezpečnost silničního provozu nebo nutnost 

zvýraznění dopravní situace, je možno dopravní značky u- 

místit (opakovat) i při levém okraji jízdního pásu nebo silni

ce. V takovém případě je žádoucí dopravní značky umísťo

vat přibližně na stejné úrovni (dále jen "vstřícně"). Zákazové 

a příkazové dopravní značky, které se vztahují k provozu 

v příslušném jízdním pruhu, se umísťují nad tímto jízdním 

pruhem. Dopravní značky upravující zastavení nebo stání se 

umísťují při té straně silnice, ke které se vztahují.

5.2.1. Boční umístění

Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné 

konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravní

ho prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou sil

nice (včetně části vymezené pro cyklisty) podle 
ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstruk

ce dopravních značek a dopravních zařízem mohou zasaho

vat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo 

cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zů

stane volná šířka 1,50 m.

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé doprav

ní značky, dopravního zařízem nebo jejich nosné konstrukce 

od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vo

zovky (u silnice bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m, největ

ší vzdálenost je 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno 

v obci nejmenší vzdálenost snížit až na 0,30 m (obr. 1).

V úsecích silnice, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní 

zařízení, je žádoucí sloupky a nosné konstrukce dopravních 

značek a dopravních zařízem umísťovat za deformační zónu 

záchytných bezpečnostních zařízem.

Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky 

a dopravní zařízení, které označují překážky silničního pro

vozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení. Podrobnosti 

stanovují "Zásady pro přechodné dopravní značení na po

zemních komunikacích".

max. 2,0 m
min. 0,50 m mimo obec

vozovka

zpevněná krajnice

nezpevněná krajnice

max. 2,0 m 
min. 0,30 m v obci

3

Obr.l

5.2.2. Výškové umístění

Spodní okraj nejníže umístěných dopravních značek (včetně 

dodatkových tabulek) je v obci ve výši nejméně 2,0 m nad ú- 

rovní vozovky a při umístění na chodníku nad úrovní chod

níku.

Mimo obec je spodní okraj nejnižší dopravní značky (dodat

kové tabulky) ve výši nejméně 1,2 m a na dálnici ve výši ne

jméně 1 m nad úrovní vozovky (obr. 2). Na mostě a na cyk

listické stezce je spodní okraj nejnižší dopravní značky (do

datkové tabulky) ve výši nejméně 2,5 m.

Odlišně se umísťují následující dopravní značky:

a) návěstní desky označující železniční přejezd (č. A 25a až 

č. A 25c) - umísťují se pod příslušnou výstražnou doprav- 

ní značku,

b) č. C 5a až č. C 5c "Přikázaný směr objíždění" umístěné 

v čele dopravního ostrůvku - umísťují se spodním okra

jem ve výši nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, případ

ně ostrůvku,
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c) č. D 41 "Kilometrovník" - umísťuje se spodním okrajem 

v rozmezí 0,40 - 0,80 m nad úrovní vozovky, v případě o- 

sazení záchytného bezpečnostního zařízení se umísťuje 

nad tímto zařízením.

Obr. 2

Výše uvedené zásady se nevztahují na přenosné dopravní 

značky. Tyto značky se doporučuje umísťovat spodním o- 

krajem ve výši nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky.

Volná výška (h) mezi spodním okrajem dopravní značky umís

těné nad vozovkou a povrchem vozovky musí být minimálně:

- u dálnic, silnic I. a II. třídy 5,00 m,

- u silnic III. třídy a místních komunikací rychlostních 

a sběrných 4,70 m,

- u místních komunikací obslužných a účelových komuni

kací 4,40 m.

V případě blízkosti trolejového vedení je okraj zavěšených 

dopravních značek v bezpečnostní vzdálenosti od elektric

kých vodičů podle příslušných technických norem, napří
klad ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových 

a trolejbusových drah.

5.2.3. Směrové umístění

Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umísťují při

bližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní doprav

ní značky a reflexní dopravní zařízení se umísťují tak, aby 

maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vo

zidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 

100 m, v obci přibližně 50 m (obr. 3).

5.3. Vzdálenost před označovanými místy

Doporučené a minimální vzdálenosti umísťování svislých 

dopravních značek před označovanými místy (s přihlédnu

tím k jejich významu) uvádí tab. č. 1 - 4.

U dopravních značek, jejichž respektování je vždy nebo za 

určitých okolností spojeno s nutností zastavit vozidlo, nesmí 

být nejmenší vzdálenost kratší, než délka rozhledu pro za
stavení podle ČSN 73 6101.

Je-li nutno v zájmu bezpečnosti silničního provozu na ozna

čené místo předem upozornit z větší vzdálenosti, užije se 

příslušné dopravní značky doplněné dodatkovou tabulkou 

č. E 3a "Vzdálenost", pro označení místa na odbočující silni

ci dodatkovou tabulkou č. E 7 "Směrová šipka" (dále jen "do

pravní značka předběžná"). Po dopravní značce předběžné 

musí být užito příslušné dopravní značky základní.

5.3.1. Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky se umísťují před označovaným 

místem mimo obec ve vzdálenosti 100 - 250 m, v obci 

50 -100 m, pokud není v konkrétních případech uvedeno ji

nak. Není-li možno z vážných důvodů stanovené rozmezí 

vzdálenosti dodržet, je nutno výstražnou dopravní značku 

doplnit dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" s udáním
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skutečné vzdáleností k označovanému místu. Stejně se postu
puje v případě, užije-li se navíc dopravní značky předběžné.

5.3.2. Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky se umísťují tam, odkud má zá

kaz nebo omezení platit, případně, kde má končit. Má-li zá

kaz nebo omezení platit i za křižovatkou, musí se zákazová 

značka za křižovatkou opakovat. Značku lze pro zdůrazně

ní opakovat i v průběhu zákazu nebo omezení.

Značky označující konec platnosti zákazu nebo omezení se 

užívá v případě, že platnost zákazu končí mimo křižovatku.

5.3.3. Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky se umísťují tam, kde příkaz za

číná, případně končí. Užije-li se dopravní značky předběžné, 

uvádí se na dodatkové tabulce skutečná vzdálenost k místu, 

odkud příkaz platí. Pokud příkaz platí i za křižovatkou, mu

sí být příkazová dopravní značka za křižovatkou opaková

na. Značky označující konec příkazu se užívá pouze tehdy, 

končí-li úsek platnosti příkazu mimo křižovatku.

5.3.4. Informativní dopravní značky

Informativní dopravní značky se umísťují s přihlédnutím 

k jejich významu zpravidla u místa, ke kterému se vztahují.

5.4. Vzdálenost mezi dopravními značkami

V podélném směru se dopravní značky umísťují ve vzájem

né vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. 

Minimální vzájemná vzdálenost dopravních značek na dál

nicích je 100 m. Na ostatních silnicích je tato vzdálenost ne

jméně 30 m, v obci na dopravně málo významných silnicích 

může být výjimečně 10 m (obr. 4).

5.5. Počet

Na jednom sloupku nebo nosné konstrukci nesmí být umís

těny více než dvě dopravní značky. Do tohoto počtu se ne

započítávají dodatkové tabulky. Tato zásada se nevztahuje 

na směrové tabule (dopravní značky č. D 36a až č. D 37b), na 

kterých lze uvádět v obci až 6 cílů a mimo obec až 4 cíle.

5.6. Uspořádání a kombinace

Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umísťují syme

tricky pod sebou. Dodatková tabulka se umísťuje pod znač

kou, jejíž význam zpřesňuje, doplňuje nebo omezuje (platí 

jen pro tuto dopravní značku). Na jednom sloupku (kon

strukci) lze umísťovat pouze značky téhož typu velikosti. 

Není dovoleno kombinovat značky různého provedení (re

flexní, prosvětlované, nereflexní). Rovněž se nedoporučuje

if> X)

______min. 100 m_______
na dálnici

^ O

______ min. 30 m________
na silnici mimo obec

O O i i

min. 10 m
v obci

Obr. 4

kombinovat značky různých skupin. Pokud je to v praxi ne

vyhnutelné, je nutno respektovat dále uvedené zásady:

a) Výstražné dopravní značky lze kombinovat pouze se 

značkou č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost", č. B 21a 

"Zákaz předjíždění", č. B 22a "Zákaz předjíždění pro ná

kladní automobily", č. D 5 "Doporučená rychlost".

Značka zákazová nebo informativní se vždy umísťuje 

pod značkou výstražnou.

b) S jinými dopravními značkami se nesmí kombinovat do

pravní značky označující železniční přejezd; možné je 

pouze umístění značky č. A 26a nebo č. A 26b "Výstražný 

kříž" nad značkou č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!" 

(obr. 5).

Obr. 5
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c) Zákazové dopravní značky lze kombinovat s dopravními 

značkami označujícími okruh, slepou silnici nebo jedno
směrný provoz. Zákazová dopravní značka se umísťuje 

pod značku informativní.

d) Dopravní značky označující přednost na křižovatce 

(č. C la, č. C 1b a č. D la) lze kombinovat jen se značka

mi zakazujícími odbočování (č. B 24a, č. B 24b) nebo při

kazujícími směr jízdy (č. C 4a až č. C 4f).

Zákazová nebo příkazová dopravní značka se umísťuje 

pod značku označující přednost v jízdě na křižovatce.

e) Dopravní značka č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!" se 

před křižovatkou umísťuje samostatně.

BRNO BRNO

Obr. 6

g) Směrové tabule (č. D 36a až č. D 37a) se řadí pod sebe tak, 

že nejvýše je umístěna tabule pro směr přímý, pod ní ta

bule pro směr vlevo a nejníže tabule pro směr vpravo.

f) Dopravní značky poskytující informace o poskytova

ných službách apod. se nekombinují s dopravními znač

kami jiné skupiny. Je-li na jednom místě soustředěno ví
ce druhů služeb, doporučuje se příslušné informativní 

dopravní značky umístit na společné tabuli.

h) S dopravními značkami č. D 38a "Obec" a č. D 38b 

"Konec obce" lze kombinovat pouze značku č. B 20a 

"Nejvyšší dovolená rychlost" nebo značku uvádějící čís
lo silnice (č. D 39a až č. D 40); tyto značky se umísťují 

pod značky označující obec (obr. 6).
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6. UMÍSŤOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

6.1. Všeobecně

V kapitole se stanoví umísťování jednotlivých svislých a vo

dorovných dopravních značek.

6.2. Svislé dopravní značky

6.2.1. Výstražné dopravní značky (skupina A)

6.2.1.1. Zatáčka vpravo (č. A la)

Dopravní značky č. A la se užívá k upozornění na směrový 

oblouk vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výraznější 

snížení rychlosti jízdy s přihlédnutím na dopravně technic

ký stav silnice (zejména poloměr směrového oblouku, příč

ný a/nebo podélný sklon vozovky a její povrch), s ohledem 

na rozhledové poměry apod., a po kterém následuje přímý 

úsek silnice v délce min. 250 m. Jestliže je směrový oblouk 

stavebně konstruován tak, že jeho bezpečné projetí nevyža

duje výraznější snížení rychlostí, značky č. A la se neužívá.

V obci se značky č. A la užívá výjimečně, zpravidla jen na 

průtazích, a to pouze tehdy, jestliže k bezpečnému projetí 

oblouku je třeba snížit rychlost výrazně pod 50 km.lv1. 

Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A la 

(viz čl. 5.3.1.) se vztahuje k začátku směrového oblouku.

Vyžadují-li místní podmínky upozornit na další nebezpečí 

(ostrá nebo nepřehledná zatáčka, nebezpečné klesání, nevy

hovující příčný sklon nebo kluzký povrch vozovky apod.), je 

nutno situaci označit společným umístěním značky 

č. A la s další příslušnou značkou, např. se značkou č. A 8 

"Nebezpečí smyku", č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost", 

č. D 5 "Doporučená rychlost" (obr. 7 - 9). Směrové oblouky 

na silnicích mimo obec, které neumožňují za normálních 

podmínek bezpečné projetí rychlostí 50 km, musí být navíc 

označeny dopravním zařízením č. Z 3 "Vodicí tabule".

Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9

6.2.1.2. Zatáčka vlevo (č. A 1b)

Dopravní značka č. A 1b se umísťuje před směrovým oblou

kem vlevo podle stejných zásad jako značka č. A la.

6.2.1.3. Dvojitá zatáčka, první vpravo (č. A 2a)

Dopravní značky č. A 2a se užívá k upozornění na dva smě

rové oblouky, z nichž první je vpravo a následující vlevo. 

Pro umístění značky č. A 2a platí stejné zásady jako pro 

značku č. A la. Značky č. A 2a se užívá v případě, že přímý 

úsek silnice mezi koncem prvního oblouku a začátkem dru

hého oblouku nepřesáhne 250 m. Jestliže je délka přímého ú- 

seku větší než 250 m, označí se každý oblouk samostatně 

značkami č. A la a č. A 1b.

Rovněž dva za sebou následující stejné směrové oblouky 

(oba vpravo nebo oba vlevo) je třeba označit samostatně.

Následují-li po sobě, ve vzájemné vzdálenosti menší než 

250 m tři nebo čtyři směrové oblouky, z nichž je první ob

louk vpravo, užije se k jejich označení značka č. A 2a s do

datkovou tabulkou č. E1 "Počet" s udáním celkového počtu 

zatáček (obr. 10).

Směrové oblouky v počtu větším než čtyři a jejichž vzájem

ná vzdálenost je menší než 250 maz nichž první je vpravo, 

se označují značkou č. A 2a s dodatkovou tabulkou č. E 4 

"Délka úseku" s uvedením celkové vzdálenosti od začátku 

prvního oblouku do konce posledního oblouku (obr. 11).

Obr 10 Obr. 11

6.2.I.4. Dvojitá zatáčka, první vlevo (č. A 2b)

Dopravní značka č. A 2b se umísťuje podle stejných zásad jako 

značka č. A 2a v případě, že první směrový oblouk je vlevo.
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6.2.I.5. Křižovatka (č. A 3)

Dopravní značky č. A 3 se užívá k upozornění na křižovat

ku silnic, na které není přednost v jízdě upravena dopravní

mi značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozorně

ní na křižovatku, kde na rozdíl od předcházejícího průběhu 

silnice již není hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o před

nosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava. Značka č. A 3 pak 

následuje po značce č. D 1b "Konec hlavní silnice".

Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 3 se vzta

huje k hranici křižovatky.

Jestliže je nutno upozornit na tvar křižovatky, doplní se 

značka č. A 3 dodatkovou tabulkou č. E 2a "Tvar křižovat

ky" se schematickým vyjádřením geometrického tvaru kři

žovatky, přičemž šířka čar znázorňujících jednotlivé silnice 

křižovatky je stejná.

6.21.6. Křižovatka s vedlejší silnicí (č. A 4)

Dopravní značky č. A 4 se užívá k upozornění na křižovat

ku s vedlejší silnicí a k označení hlavní silnice mimo obec. 

Na vedlejší silnici musí být vždy umístěna značka č. C la 

"Dej přednost v jízdě!" nebo č. C 2 "Stůj, dej přednost v jíz

dě!". Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 4 se 

vztahuje k hranici křižovatky.

Tvar křižovatky a hlavní a vedlejší silnice se vyznačují na 
dodatkové tabulce č. E 2b "Tvar křižovatky". Dodatkovou 

tabulku č. E 2b nutno užít, pokud hlavní silnice neprobíhá 

v přímém směru, a dále u křižovatky, která není průsečná 

(obr. 12) nebo nemá přibližně pravý úhel křížem silnic 

(obr. 13) anebo pokud jsou připojení vedlejších silnic odsa

zeny (obr. 14).

Obr. 12 Obr. 13

Je-li vzdálenost mezi dvěma křižovatkami menší než 100 m, 
označuje se tato dopravní situace značkou č. A 4 s dodatko

vou tabulkou č. E 2d "Tvar dvou křižovatek" (obr. 15).

Jestliže je táto vzdálenost větší než 100 m, označuje se tato 
dopravní situace jako dvě samostatné křižovatky.

A A
______  .______ _

n fh^ ty
T

Obr. 14 Obr. 15

Vyznačení tvaru křižovatky na dodatkové tabulce musí od

povídat skutečnému geometrickému tvaru křižovatky, při

čemž hlavní silnice je znázorněna čarou dvojnásobné šířky, 

než čára znázorňující silnici vedlejší.

V obci se hlavní silnice označuje značkou č. D la "Hlavní 

silnice".

6.2.17. Nebezpečné klesání (č. A 5a)

Dopravní značky č. A 5a se užívá k upozornění na úsek sil

nice, kde klesání přesahuje 10 % nebo kde i při mírnějším 

podélném sklonu z důvodu místních podmínek hrozí určité 
nebezpečí (stav povrchu vozovky, značná délka klesání, 

apod.). Na značce č. A 5a je uveden skutečný nejvyšší po

délný sklon nivelety silnice v celých procentech.

Jestliže je úsek nebezpečného klesání delší než 500 m, doplní 

se značka č. A 5a dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" 

s uvedením skutečné délky klesání (obr. 16). V případě po

třeby lze značku č. A 5a doplnit značkou č. B 20a "Nejvyšší 

dovolená rychlost" nebo č. D 5 "Doporučená rychlost".

i*5 u

Obr. 16 Obr. 17
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Při zvlášť nebezpečném a zejména dlouhém klesání lze na 

dopravní situaci navíc upozornit značkou č. D 45 "Změna 

místní úpravy" s odpovídajícím symbolem a nápisem 
"POZOR". Příklad takového označení je uveden na obr. 17. 

Nápis může být doplněn i cizojazyčným textem. Pokud je 

zřízen únikový pruh, užívá se předběžné značky ve vzdále

nostech 1500 m, 1000 m a 500 m - viz Technické podmínky 
Ministerstva dopravy TP 57 "Únikové zóny". Údaj o vzdále

nosti se uvádí ve spodní části značky (obr. 18).

Obr. 18

6.21.8. Nebezpečné stoupání (č. A 5b)

Dopravní značky č. A 5b se užívá k upozornění na úsek sil

nice se stoupáním větším než 10 % nebo kde i při mírnějším 
stoupání z důvodu místních podmínek hrozí určité nebez

pečí (značně dlouhý úsek, směrově členitá trasa apod.).

Na značce č. A 5b je uveden skutečný nejvyšší podélný sklon 

nivelety silnice v celých procentech. Jestliže je úsek nebez
pečného stoupání delší než 500 m, doplní se značka č. A 5b 

dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" s uvedením sku

tečné délky stoupání (obr. 19).

II 1 km II

Obr. 19

6.21.9. Zúžená vozovka (z obou stran) (č. A 6a)

Obr. 20 Obr. 21

Dopravní značky č. A 6a se užívá k upozornění na místo (ú- 

sek), kde se vozovka na rozdíl od předcházejícího úseku zu

žuje, a to z obou stran. Takovým zúženým místem může být 

např. podjezd, most, stavební zábor apod. Původní počet 

jízdních pruhů však musí být zachován a šířka žádného 

z nich nesmí být menší než 2,75 m, resp. 2,25 m pouze pro o- 

sobní vozidla.

V případě potřeby lze společně se značkou č. A 6a kombi

novat i značku č. B 21a "Zákaz předjíždění" popř. č. B 20a 

"Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 20,21).

Pokud je zúžení vozovky takové, že šířka obousměrné vo

zovky je menší než 5,5 m, je nutno dopravní situaci řešit ú- 

pravou přednosti v jízdě pro protijedoucí vozidla pomocí 

značek č. B 26 "Přednost protijedoucích vozidel" a č. D 7 

"Přednost před protijedoucími vozidly".

Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 6a se vzta
huje k začátku skutečného zúžení vozovky. Je-li provoz do 

zúženého úseku postupně usměrňován např. umístěním 

dopravních zařízení (směrovacími deskami č. Z 4 apod.), 

je tímto začátkem místo prvního umístění dopravního zaří

zení na vozovce.

Úsek zúžené vozovky delší než 500 m se označuje značkou 

č. A 6a s dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" s uvede

ním skutečné délky zúženého úseku.

6.2.1.10. Zúžená vozovka (z jedné strany) (č. A 6b)

Dopravní značky č. A 6b se užívá k upozornění na místo (ú~ 

sek), kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku zužuje 

z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpoví

dal skutečnému zúžení vozovky bud z levé, nebo z pravé 

strany (obr. 22). Značky se užívá i k upozornění na situaci, 

kde se tramvajová kolej přibližuje k okraji vozovky.

ÚNIKOVÝ PRUH 
ESCAPE LANE 
AUSROLLSPUR
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Obr. 22

Na obousměrné silnici se dvěma jízdními pruhy se značka 

č. A 6b umísťuje z obou směrů jízdy. Na silnici s více než 

dvěma jízdními pruhy se značka č. A 6b umísťuje jen ve 
směru jízdy, ve kterém se nachází zúžení vozovky. Šířka zú

ženého jízdního pruhu přitom nesmí být menší než 2,75 m, 

resp. 2,25 m pouze pro osobní vozidla.

Ostatní zásady pro umísťování značky č. A 6b jsou stejné ja

ko pro značku č. A 6a.

6.2.1.11. Nerovnost vozovky (č. A 7)

Dopravní značky č. A 7 se užívá k upozornění buď na jed

notlivé hrboly, výtluky, díry apod., nebo na úsek silnice 

s nerovným povrchem vozovky. Značkou č. A 7 se upozor

ňuje i na umělé nerovnosh na vozovce, v takovém případě 
se doporučuje značku č. A 7 doplnit odpovídající dodatko

vou tabulkou (obr. 23).

Jestliže se jedná o nerovností v úseku delším než 500 m, do

plní se značka č. A 7 dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka ú- 

seku" s uvedením celkové délky úseku (obr. 24). Jde-li o bo

dovou závadu (překop apod.), užije se značky č. A 7 s do

datkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" s údajem vzdále

nosti značky od nerovnosti (obr. 25).

Vyžaduje-li bezpečnost jízdy přes nerovné místo výrazné sní

žení jízdní rychlosti, umísťuje se společně se značkou 

č. A 7 i značka č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 26). 

Tato kombinace se neuplatňuje v případě, kdy odpovídající o- 

mezení rychlosti vyplývá z již dříve stanovené místní úpravy 
silničního provozu, např. užitím značky č. D 48a "Zóna s do

pravním omezením" nebo č. D 49a "Obytná zóna".

V případě potřeby lze charakter nerovnosti vyjádřit na do
datkové tabulce umístěné pod značkou č. A 7 vhodným ná

pisem nebo symbolem (obr. 27).

Obr. 26 Obr. 21

6.2.1.12. Nebezpečí smyku (č. A 8)

Dopravní značky č. A 8 se užívá k upozornění na místo ne
bo úsek silnice, kde může dojít ke smyku vozidla i na suché 

vozovce, např. vlivem nevyhovující povrchové úpravy kry
tu vozovky, nevhodným příčným sklonem v zatáčce atd. 

Pokud nebezpečí hrozí za určitých podmínek, např. za deš

tě, znečištěm apod., je nutno tyto podmínky specifikovat na 
dodatkové tabulce, umístěné pod značkou č. A 8. Dodatkové 

tabulky č. E 6a "Za mokra" (obr. 28) se užívá v případě, že 

mimořádnou kluzkost vykazuje mokrá vozovka, v jiných 

případech se užívá dodatkové tabulky s výstižným nápisem 

("Znečištěná vozovka" apod. - obr. 29).

Obr. 28 Obr. 29
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Hrozí-li nebezpečí smyku v úseku delším než 500 m, doplní 
se značka č. A 8 dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" 

s uvedením celkové délky nebezpečného úseku (obr. 30).

V případě, že dopravní situace vyžaduje výrazné snížem 

rychlosti jízdy, umísťuje se společně se značkou č. A 8 znač

ka č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 31).

Obr. 30 Obr. 31

6.2.1.13. Provoz v obou směrech (č. A 9)

Dopravní značky č. A 9 se užívá k upozornění na úsek silni

ce, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku provoz veden 

dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou č. A 9 se o- 

značují především následující situace:

- konec směrově rozdělené silnice, kde provoz přechází na 

obousměrnou směrově nerozdělenou silnici,

- dočasné vedení provozu v obou směrech v jednom jízd

ním pásu směrově rozdělené silnice při uzavřem druhého 

jízdního pásu, vhodnější je užití značky D 16a, popř. D18, 

vyjadřující skutečný počet a uspořádání jízdních pruhů,

- dočasné vedení obousměrného provozu po původně jed

nosměrné silnici (např. při objížďkách apod.).

Značky č. A 9 se zpravidla neužívá v obci na konci jedno

směrné silnice, pokud jednosměrný úsek končí křižovatkou. 

Stanovená vzdálenost pro umístění základní značky č. A 9 

se vztahuje k začátku úseku silnice s provozem v obou smě

rech a navíc se značka č. A 9 umísťuje i u místa, kde obou

směrný provoz začíná.

Na dálnici a místní komunikaci funkční třídy A se značka 

č. A 9 umísťuje vstřícně a doporučuje se užít i značky před

běžné s uvedením skutečné vzdálenosti k začátku úseku s o- 

bousměmým provozem (obr. 32). Značka č. A 9 se opakuje 

za každou křižovatkou.
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Obr. 32

6.2.1.14. Světelné signály (č. A10)

Dopravní značky č. A 10 se užívá k upozornění na místo, 

kde je provoz řízen světelnými signály, které by řidič jinak 

neočekával nebo k upozornění na situaci, kdy světelné sig

nály nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti. Značka se 

dále umísťuje před každým SSZ umístěným mimo obec 

a před prvním SSZ při vjezdu do obce.

Značka č. A 10 se umísťuje i před každým úsekem silnice, 

kde se používá stejný jízdní pruh střídavě pro oba směry jíz

dy a provoz je řízen signálem č. S 5a "Zakázaný vjezd vozi

del do jízdního pruhu" a signálem č. S 5b "Volno pro vjezd 

vozidel do jízdního pruhu".
Značky č. A10 lze užít i v případech, kdy je použito světel

ných signálů k zabezpečem vjezdu na silnici pro tramvaje, 

vozidla hasičů, záchranné služby apod. V těchto případech 

je možné doplnit značku č. A 10 dodatkovou tabulkou 

s vhodným nápisem.

Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A10 se vzta

huje k místu osazení SSZ.

6.2.1.15. Pozor, přechod pro chodce (č. A11)

Dopravní značky č. A 11 se užívá k upozornění na přechod 

pro chodce, který je dále vyznačen vodorovnou značkou 

č. V 7 "Přechod pro chodce" a označen svislou značkou č. D 6 

"Přechod pro chodce".

Značka č. A 11 se umísťuje před každým přechodem pro 

chodce mimo obec. V obci se značky č. A 11 užívá v přípa

dech, kdy je nutno na přechod zvlášť upozornit nebo kde jej 

řidič neočekává, tj. zpravidla mimo křižovatku.

Na silnicích, kde je dovolená rychlost jízdy vyšší než 

60 km.tí1, na nepřehledných místech a v dalších odůvodně

ných případech, lze značku č. A 11 doplnit značkou č. D 5 

"Doporučená rychlost" (obr. 33), popř. značkou č. B 20a 

"Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 34).
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Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A11 se vzta

huje k přednímu okraji vodorovné značky č. V 7. Při umís

tění mimo obec je nutno značku č. A11 vždy doplnit dodat

kovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" s udáním skutečné 

vzdálenosti (obr. 35).

Obr. 33 Obr. 34 Obr. 35

6.2.1.16. Děti (č. A 12)

Dopravní značky č. A 12 se užívá k upozornění na místo, 
kde se v blízkosti silnice často pohybují nebo shromažďují 

děti, přecházejí vozovku, a kde hrozí nebezpečí jejich nena

dálého vstupu na vozovku (v blízkosti škol, dětských spor

tovních zařízení apod.).

Značku č. A12 lze v odůvodněných případech kombinovat 

se značkou č. D 5 "Doporučená rychlost". V případě delší

ho úseku silnice, u něhož dochází ke shromažďování dětí, 

se značka č. A 12 doplňuje dodatkovou tabulkou č. E 4 

"Délka úseku" s udáním délky úseku (obr. 36). V případě 

potřeby (např. na nepřehledných místech) lze značku 

č. A 12 doplnit značkou č. B 20a "Nejvyšší dovolená rych

lost". Platnost omezení je žádoucí v takovém případě časo

vě omezit, např. na dobu příchodu a odchodu dětí ze ško

ly apod. (obr. 37).

1 8-9H I

Obr. 36 Obr. 37

6.2.1.17. Zvířata (č. A13)

Obr. 38

Dopravní značky č. A 13 se užívá k upozornění na místo, 

kde dochází k častému vstupu dobytka do vozovky, např. 

v zemědělských oblastech při hnaní dobytka apod. Pokud je 

pro hnaní dobytka využívána silnice v úseku delším než 

500 m, doplňuje se značka č. A 13 dodatkovou tabulkou 

č. E 4 "Délka úseku” s uvedením celkové délky úseku 

(obr. 38).

6.2.1.18. Zvěř (č. A 14)

Dopravní značky č. A 14 se užívá k upozornění na místo, 

kde dochází k častému volnému přebíhání zvěře přes 

silnici. Užívá se zejména v oborách, lesních úsecích apod. 

Pokud se jedná o úsek silnice delší než 500 m, doplňuje se 

značka č. A 14 dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" 

s uvedením celkové délky úseku. Na dálnici se značka 

č. A14 umísťuje vstřícně.

6.2.1.19. Práce na silnici (č. A 15)

Dopravní značky č. A15 se užívá k upozornění na jakouko
liv činnost vykonávanou na vozovce, krajnici nebo i součás

tech silnice, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na 

silnici nebo při které by mohli být silničním provozem ohro

ženi pracovníci tuto činnost vykonávající.

Jedná-li se o postupné práce, jako např. provádění vodorov

ného značení, měřické práce, mytí svodidel nebo směrových 

sloupků, kosení trávy, seřezávám krajnic apod., je nutno 

značku č. A15 s postupem prací přemísťovat, popř. značku 

umístit na stroj uzavírající pracovní kolonu.

V případě, že je nutno k ochraně pracovníků nebo k zajiště

ní bezpečnosti provozu snížit rychlost projíždějících vozi

del, lze značku č. A 15 kombinovat se značkou č. B 20a 

"Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 39), Na konci úseku pra

coviště pak musí být umístěna značka č. B 20b "Konec nej

vyšší dovolené rychlosti". Na dálnici nebo na směrově roz

dělené silnici se značka č. A 15 umísťuje vstřícně a navíc se
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užívá i značky předběžné (obr. 40). Stanovená vzdálenost u- 

místění značky č. A15 se vztahuje k začátku pracoviště.

Podrobné označování míst prací na silnici (pracovních míst) 

je obsahem "Zásad pro přechodné dopravní značení na po

zemních komunikacích".

Obr. 39 Obr. 40

hl ohrozit bezpečnost účastníků silničního provozu. Pokud 

nebezpečí hrozí v úseku delším než 500 m, doplňuje se znač
ka č. Ä17 dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" s uve

dením celkové délky úseku.

6.2.1.22. Padající kamení (č. A18)

Dopravní značky č. A 18 se užívá k upozornění na místo, 

kde může dojít k sesuvům nebo padání kamera na vozovku, 

např. ve skalních zářezech, v době jarního tání apod. Pokud 

nebezpečí hrozí v úseku delším než 500 m, doplňuje se znač

ka č. A18 dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" s uve

dením celkové délky úseku.

6.2.1.23. Cyklisté (č. A19)

Dopravní značky č. A 19 se užívá k upozornění na místo, 

kde cyklisté pravidelně nebo ve větším množství vjíždějí na 

silnici nebo ji přejíždějí. Umísťuje se před každým přejez

dem pro cyklisty vyznačeným vodorovnou značkou č. V 8 a 

před zaústěním stezky pro cykhsty na silnici.

6.2.1.20. Boční vítr (č. A16)

Dopravní značky č. A 16 se užívá zpravidla jen mimo obec 
k upozornění na místo s častým výskytem silného bočního 

větru, který může ohrozit bezpečnost silničního provozu 

(např. na mostě, na konci zalesněného úseku apod.). Vlastní 

místo, kde boční vítr působí, je vhodné označit tzv. "větr

ným pytlem", z jehož pohybu je patrný směr a síla větru. Na 

dálnici se značka č. A16 umísťuje vstřícně.

11 2 km II

Obr. 42

Pokud lze místo nebezpečí bočního větru přesně vymezit, 

doplňuje se značka č. A 16 dodatkovou tabulkou č. E 3a 

"Vzdálenost" s uvedením skutečné vzdálenosti (obr. 41). 

Pokud nebezpečí hrozí v delším úseku, doplňuje se značka 

č. A 16 dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" s uvede

ním celkové délky úseku (obr. 42).

6.2.1.21. Odlétávající štěrk (č. A17)

Dopravní značky č. A 17 se užívá k upozornění na místo, 

kde je na vozovce ve zvýšené míře volný štěrk, který by mo

V odůvodněných případech lze značku č. A19 doplnit znač

kou č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 43). Jedná-li 

se o zvýšený provoz cyklistů na silnici v podélném směru, 

doplňuje se značka č. A 19 dodatkovou tabulkou č. E 4 

"Délka úseku" s uvedením celkové délky úseku silnice vyu

žívaného ve větší míře cykhsty (obr. 44).

Obr. 43 Obr. 44

6.2.1.24. Letadla (č. A 20)

Dopravní značky č. A 20 se užívá k upozornění na místo 

s častým přeletem letadel v malé výšce nad silnicí. Umísťuje 

se především v blízkosti letišť.

6.2.1.25. Tunel (č. A 21)

Dopravní značky č. A 21 se užívá k upozornění na tunel ne

bo i podjezd, pokud to situace vyžaduje. Jestliže pro vjezd 

platí další omezení, např. výškové, šířkové nebo zákaz vjez

du pro některé druhy vozidel apod., umísťují se před objek

tem příslušné zákazové značky.
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kopové práce

- reklamní pásky, samolepicí pásky s potiskem, vyhledávací 
pásky

- varovné a ochranné ploty, varovné označení pracovních 
vozidel

- ochranné pracovní vesty, stavební výstražné svítilny, ruční 
svítilny
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odrazky, semafory
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-
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systémů na pozemních komunikacích
instalace trvalého svislého dopravního značení 
vodorovné dopravní značení - parkoviště, 
přechody, vodicí čáry, směrové šipky, vyhrazené 
stání, zásobování apod. 
frézování vodorovného dopravního značení
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6.2.1.26. Jiné nebezpečí (č. A 22)

Dopravní značky č. A 22 se užívá k upozornění na nebezpe

čí, pro které nelze využít jiné značky. Značka č. A 22 musí 

být doplněna dodatkovou tabulkou s vhodným symbolem 

nebo nápisem vyjadřujícím druh nebezpečí.

Se značkou č. A 22 se např. užívá dodatková tabulka č. E 6b 

"Nebezpečí náledí", č. E 6c "Nebezpečná krajnice" apod. 

Délku úseku lze vyjádřit na dodatkové tabulce č. E 4 "Délka 

úseku" s uvedením celkové délky úseku (obr. 45,46).

6.2.1.27. Železniční přejezd se závorami (č. A 23)

Dopravní značky č. A 23 se užívá k upozornění na železnič

ní přejezd vybavený mechanickým přejezdovým zabezpečo

vacím zařízením - celými nebo polovičními závorami. 

Značka č. A 23 se umísťuje ve vzdálenosti 240 m před želez

ničním přejezdem se závorami, nad značkou č. A 25a 

"Návěstní deska (240 m)". Na silnici I. nebo II. třídy se znač

ka č. A 23 s návěstní deskou umísťuje vstřícně.

i
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Obr. 46

V případě, že vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy 

se závorami je menší než 240 m, umísťuje se před druhým 

přejezdem značka č. A 23 nad značku č. A 25b "Návěstní 

deska (160 m)". Jestliže je vzájemná vzdálenost dvou želez

ničních přejezdů se závorami menší než 160 m, umísťuje se

před druhým přejezdem značka č. A 23 nad značku č. A 25c 

"Návěstní deska (80 m)".

Jestliže je vzdálenost mezi železničními přejezdy se závora

mi menší než 80 m, ale větší než 30 m, doplňuje se značka 
č. A 23 dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" s udáním 
skutečné vzdálenosti k železničnímu přejezdu (obr. 47) 

a pod ní se umísťuje značka č. A 25c "Návěstní deska 

(80 m)". Jestliže je vzdálenost mezi dvěma železničními pře

jezdy se závorami menší než 30 m, označuje se tato situace 

jako jeden železniční přejezd se závorami.

50
m

a
Obr. 47

Nachází-li se železniční přejezd se závorami na odbočující 

dopravně významné silnici ve vzdálenosti menší než 240 m 

od křižovatky, umísťuje se na silnici před odbočením ve 
vzdálenosti 240 m od přejezdu značka č. A 23 s dodatkovou 

tabulkou č. E 7 "Směrová šipka" společně se značkou 

č. A 25a "Návěstní deska (240 m)" (obr. 48).

Železniční přejezd na odbočující silnici menšího dopravního 

významu lze označit až na této silnici, a to obdobně jako dva 

blízké přejezdy; značka č. A 23 se pak umísťuje společně se 

značkou č. A 25b nebo č. A 25c, popřípadě s dodatkovou ta

bulkou č. E 3a "Vzdálenost" a značkou č. A 25c.

Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 23 se vzta

huje k úrovni umístění výstražného kříže pro železniční pře

jezd (č. A 26a nebo č. A 26b).

6.2.1.28. Železniční přejezd bez závor (č. A 24)

Dopravní značky č. A 24 se užívá k upozornění na železnič

ní přejezd bez závor podle stejných zásad, které platí pro u- 

mísťování značky č. A 23. Pouze v případě, že vzdálenost 

mezi dvěma následujícími železničními přejezdy bez závor
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je menší než 30 m, doplní se značka č. A 24 dodatkovou 

tabulkou č. E 1 "Počet" s nápisem "2 x" (obr. 49) a pod ní se 

umísťuje značka č. A 25a.

6.2.1.29. Návestní deska (240 m) (č. A 25a)

Dopravní značky č. A 25a se užívá k upozornění na železnič

ní přejezd v kombinaci se značkou č. A 23 nebo č. A 24. Na 

silnici I. nebo H. třídy se značka č. A 25a umísťuje vstřícně. 

Šikmé pruhy na návěstní desce směřují ke středu vozovky.

Obr. 49

Značka č. A 25a se umísťuje pod značkou č. A 23 nebo 

č. A 24 ve vzdálenosti 240 m od železničního přejezdu. 

Nelze-li vzdálenost 240 m od železničního přejezdu dodržet 

(např. z důvodu blízkosti dvou přejezdů), značky 

č. A 25a se neužívá.

Nad značkou č. A 25a se umísťuje dodatková tabulka č. E 1 
"Počet" s nápisem "2 x", jestliže se označují dva železniční 
přejezdy bez závor ve vzdálenosti kratší než 30 m. Nad 

značkou č. A 25a se umisťuje dodatková tabulka c. E 7 

"Směrová šipka”, jestliže se železniční přejezd nachází na 

odbočující silnici.

Stanovená vzdálenost umístění značky č. A 25a se vztahuje 

k úrovni umístění výstražného kříže pro železniční přejezd 

(č. A 26a nebo č. A 26b).

6.2.1.30. Návěstní deska (160 m) (č. A 25b)

Dopravní značka č. A 25b se umísťuje ve vzdálenosti 160 m 
před železničním přejezdem a užívá se podle stejných zásad, 

které platí pro značku č. A 25a.

Pokud k označení železničního přejezdu není užito značky 

č. A 25a, umísťuje se značka č. A 25b pod značku č. A 23 ne
bo č. A 24. Nachází-li se železniční přejezd na odbočující do

pravně významné silnici, umisťuje se nad značku č. A 25b 

dodatková tabulka č. E 7 "Směrová šipka".

Pokud je před železničním přejezdem užito značky č. C 2 "Stůj, 

dej přednost v jízdě!", umísťuje se nad značku č.A25b znač

ka č. C la "Dej přednost v jízdě!" s dodatkovou tabulkou č. E 3b 

"Vzdálenost" s udáním vzdálenosti 160 m (obr. 50).

Obr. 50

6.2.1.31 Návěstní deska (80 m) (č. A 25c)

Dopravní značka č. A 25c "Návěstní deska (80 m)" se umís

ťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním přejezdem a uží

vá se podle stejných zásad, které platí pro značku č. A 25a. 
Pokud k označení železničního přejezdu není užito značek 

č. A 25a a č. A 25b, umísťuje se značka č. A25c pod znač

ku č. A 23 nebo č. A 24 (případně doplněné dodatkovou ta

bulkou č. E 3a "Vzdálenost" nebo č. E1 "Počet").
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Nachází-li se železniční přejezd na odbočující dopravně vý
znamné silnici, umísťuje se nad značku č. A 25c dodatková 

tabulka č. E 7 "Směrová šipka".

Nad značkou č. A 25c se umísťuje dodatková tabulka č. E10 

"Tvar křížem silnice s dráhou", pokud je k označení želez

ničního přejezdu užita (obr. 51).

T
Obr. 51

6.2.1.32. Výstražný kříž pro železniční přejezd jednoko
lejný (č. A 26a)

Dopravní značkou č. A 26a "Výstražný kříž pro železniční 

přejezd jednokolejný" se označuje každý jednokolejný želez

niční přejezd, tj. se závorami i bez závor, s přejezdovým za

bezpečovacím zařízením nebo bez něho. Značka č. A 26a se 

umísťuje bezprostředně před železniční přejezd, případně 

nad přejezdové zabezpečovací zařízení.

Užije-li se před železničním přejezdem značky č. C 2 "Stůj, 

dej přednost v jízdě!", lze ji umístit pod značku č. A 26a 

(obr. 52).

Obr. 52

6.2.1.33. Výstražný kříž pro železniční přejezd 

vícekolejný (č. A 26b)

Dopravní značkou č. A 26b "Výstražný kříž pro železniční 

přejezd vícekolejný" se označuje vícekolejný železniční pře

jezd podle stejných zásad, které platí pro značku č. A 26a.

6.2.1.34. Tramvaj (č. A 27)

Dopravní značky č. A 27 se užívá zejména k upozornění na 
místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel 

(např. při odbočování tramvaje, při vjíždění tramvaje na sil

nici apod.). Z významu této značky však nelze vyvozovat 

přednost v jízdě tramvaje, k takovému účelu je nutno užít 

značky č. C 1b "Dej přednost v jízdě tramvaji!".

6.2.2. Zákazové dopravní značky (skupina B)

6.2.2.I. Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)

(č. B 1)

Dopravní značky č. B 1 se užívá ke stanovení zákazu pro 

všechny druhy vozidel z obou směrů jízdy.

Značka č. B1 se umísťuje tam, kde zákaz začíná. Pokud má 

zákaz vjezdu platit již od křižovatky, musí být značka č. B1 
umístěna u hranice křižovatky. V případě, že zákaz vjezdu 

nezačíná bezprostředně za křižovatkou, musí být na tuto 

skutečnost upozorněno za nejbližší křižovatkou umístěním 
značky č. D 9a "Slepá silnice" nebo č. D 9b "Návěst před sle

pou silnicí".

O
MIMO

ZÁSOBOVÁNÍ

Obr. 53

Značkou č. B 1 lze rovněž stanovit, resp. zdůraznit, zákaz 

vjezdu na místa a prostranství (náměstí apod.), na která by 

bylo možno jinak bez překážek vjíždět vozidly (tj. u míst 
s přerušeným zvýšeným nebo zkoseným obrubníkem, bez 

jiného fyzického oddělení od silnice apod.).

Případné výjimky ze zákazu vjezdu se uvádějí pouze na do

datkové tabulce umístěné pod značkou č. B1 (obr. 53).

6.222. Zákaz vjezdu všech vozidel (č. B 2)

Dopravní značky č. B 2 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu 

pro všechny druhy vozidel z opačné strany jednosměrné sil

nice. Z druhé strany se umísťuje značka č. D 4a nebo č. D 4b 

"Jednosměrný provoz".

K omezem platnosti značky č. B 2 užitím dodatkové tabulky 

lze přistoupit jen ve výjimečných případech a takovou ú- 

pravou nesmí dojít k ohrožem bezpečnosti silničního provo

zu. Povolení vjezdu pro tramvaj se vyjadřuje užitím dodat

kové tabulky s nápisem "MIMO TRAM" (obr. 54).
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Dodatkové tabulky s odpovídajícím nápisem se musí užít 
i pod značkou č. D 4a nebo č. D 4b z opačné strany silnice.

O
■

MIMO
TRAM

Obr. 54

Značky č. B 2 se užívá i k usměrnění provozu uvnitř rozleh

lé křižovatky a na větvích křižovatky. V takovém případě 

nemusí být z opačné strany umístěna značka č. D 4a nebo 

č. D 4b.

6.2.23. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjim

kou motocyklů bez postranního vozíku (č. B 3)

Dopravní značky č. B 3 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu 

v podstatě pro dvoustopá motorová vozidla. Do takto ozna

čeného úseku je dovolen vjezd motocyklům a vozidlům za 

motocykly považovaným ve smyslu pravidel silničního pro

vozu (skútry, mopedy apod.) bez postranního vozíku. 

Značka č. B 3 rovněž nezakazuje vjezd pro tramvaje. 

Omezení platnosti značky (např. časový rozsah platnosti) se 

vyznačuje jen na dodatkové tabulce (obr. 55).

6.2.2.4. Zákaz vjezdu nákladních automobilů (č. B 4)

Dopravní značky č. B 4 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu 

pro nákladní automobily. Zákaz se vztahuje i na tahače pří

věsu nebo návěsu a speciální automobily odvozené od ná

kladního automobilu nebo autobusu. Značka nezakazuje 

vjezd obytným automobilům.

Značky č. B 4 se užívá např. za účelem zvýšení bezpečnosti 

nebo plynulosti silničního provozu na vybraných silnicích, 

dopravního zklidnění, ochrany životního prostředí apod.

Obr. 56 Obr. 51

Na zákaz vjezdu nákladních automobilů je žádoucí upozor
nit před nejbližší křižovatkou značkou č. D 35c nebo č. D 35d 

"Návěst před křižovatkou" se symbolem značky č. B 4. Kde 

užití této návěsti není možné nebo účelné (např. v obci na 

silnici s množstvím blízkých křižovatek), lze užít značky 

č. B 4 jako předběžné, tj. s dodatkovou tabulkou č. E 7 

"Směrová šipka" (pokud se zákaz týká odbočující silnice - 

obr. 56) nebo s dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" 

s odpovídajícím údajem (zákaz v přímém směru nebo po

kud zákaz nezačíná na křižovatce - obr. 57).

Na silnici s vyznačením řazení před křižovatkou lze vyzna

čit již zákaz užití příslušného jízdního pruhu pro nákladní 

automobily značkou č. D17 "Jízdní pruhy před křižovatkou" 

se symbolem značky č. B 4.

Je-li pro provoz nákladních automobilů stanovena objížď

ková nebo odklonová trasa, označuje se její průběh značka

mi č. D 44d "Směrová tabule pro vyznačem objížďky" s do

datkovou tabulkou č. E 9 "Druh vozidla" se symbolem ná

kladního automobilu, případně lze užít značky č. D 44d 

"Směrová tabule pro vyznačení objížďky" se symbolem této 

dodatkové tabulky.

Má-li odklonová trasa trvalý charakter, užije se příslušných 

směrových tabulí (č. D 36a až č. D 36d) obsahujících sym

bol dodatkové tabulky č. E 9 "Druh vozidla" s vyobrazením 

nákladního automobilu. Pokud se má zákaz vjezdu vztaho

vat jen na nákladní automobily přesahující svou celkovou 

hmotností určitou mez, vyznačí se příslušný údaj na dodat

kové tabulce č. E 5 "Celková hmotnost" (obr. 58).

Obr. 55
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Obr. 58

Doplňující údaje nebo omezení platnosti značky se vyzna

čují jen na dodatkové tabulce (obr. 59).

Obr. 59

6.2.2.5. Zákaz vjezdu autobusů (č. B 5)

Dopravní značky č. B 5 se užívá např. ke stanovení zákazu 

vjezdu autobusů do míst, které svými parametry (šířkou, 

konstrukcí nebo směrovými oblouky silnice) neumožňují 

bezpečnou jízdu autobusů s ohledem na jejich rozměry, 

hmotnost. Značky se rovněž užívá v případech, kdy je třeba 

provoz autobusů vyloučit z důvodu ochrany životního pro
středí, apod.

Na zákaz lze předem upozornit podle stejných zásad jako 

u značky č. B 4.

6.2.2.6. Zákaz vjezdu traktorů (č. B 6)

Dopravní značky č. B 6 se užívá zejména ke stanovení záka

zu vjezdu traktorů na úseky silnic, na kterých je nutno pro

voz traktorů vyloučit z důvodu zajištění plynulosti ostatní
ho silničního provozu. Zákaz vyjádřený značkou č. B 6 se 

vztahuje i na jednonápravové kultivační traktory, motorové 
dopravní vozíky, motorové ruční vozíky, samojízdné země

dělské a lesnické stroje a pojízdné pracovní stroje.

Na zákaz lze předem upozornit podle stejných zásad jako 

u značky č. B 4.

6.2.2.7. Zákaz vjezdu motocyklů (č. B 7)

Dopravní značky č. B 7 se užívá zejména k vyloučení provo

zu motocyklů z důvodu ochrany životního prostředí apod.

6.2.2.S. Zákaz vjezdů cyklistů (č. B 8)

Dopravní značky č. B 8 se užívá zejména k vyloučení provozu 
cyklistů v zájmu bezpečnosti silničního provozu. V takových 

případech je žádoucí, aby pro cyklisty byly k dispozici jiné tra

sy. Zákaz se nevztahuje na případ, kdy je jízdní kolo vedeno.

6.2.2.9. Zákaz vjezdu potahových vozidel (č. B 9)

Dopravní značky č. B 9 se užívá především v případech, kdy 
by provoz potahových vozidel vzhledem k rychlosti jízdy 

a rozměrům těchto vozidel mohl ohrozit bezpečnost ostatního 
silničního provozu. Značky č. B 9 se užívá např. na silnicích 

s nedostatečnými šířkovými a rozhledovými poměry, před tu

nely, apod., pokud je vzhledem k intenzitě silničního provozu 

a četnosti pohybu potahových vozidel užití značky účelné.

6.2.2.10. Zákaz vjezdu ručních vozíků (č. B10)

Dopravní značky č. B 10 se užívá především v případech, 

kdy je žádoucí provoz ručních vozíků vyloučit vzhledem 

k jejich rychlosti jízdy k ostatnímu silničnímu provozu 

a bezpečnosti osob, které vozík tlačí nebo táhnou. Značky 

č. B10 se užívá např. na silnicích s nedostatečnými šířkový

mi a rozhledovými poměry, před tunely, apod., pokud je 
vzhledem k intenzitě silničního provozu a četnosti pohybu 

uvedených ručních vozíků užití značky účelné.

Zákaz vyjádřený značkou č. B10 se vztahuje na ruční vozí
ky o celkové šířce větší než 600 mm.

6.2.2.11. Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (č. B 11)

Dopravní značky č. B 11 se užívá především v případech, 

kdy je žádoucí vyloučit provoz motorových vozidel v zá

jmu vytvoření příznivých podmínek pro nemotorovou do

pravu, pro dopravní zklidnění, ochranu životního prostře

dí, apod.

Značka č. B11 nezakazuje vjezd pro tramvaje. Na zákaz lze 

předem upozornit podle stejných zásad jako u značky č. B 4.

6.2.2.12. Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (č. B12)

Dopravní značky č. B 12 se užívá ke stanovení zákazu vjez

du pro více druhů vozidel. Na značce mohou být vyznačeny 

dva nebo tři symboly vozidel ze značek č. B 3 až č. B 10. 

Pokud značka zakazuje vjezd pro dva druhy vozidel, jsou je

jich symboly (pokud to jejich rozměr umožňuje) přednostně 

vyznačeny ve spodních polích značky, horní pole zůstává 

volné. Pokud je účelné využít horní pole značky (např. roz

měrný symbol), druhý symbol se umístí do levého pole 

značky č. B12 (obr. 60).
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Pokud je na zákaz nutno předem upozornit, označuje se ob

dobně jako u značek, jejichž symboly jsou na značce č. B 12 

použity.

Obr. 60

6.2.2.13. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost 
přesahuje vyznačenou mez (č. B13)

Dopravní značky č. B 13 se užívá ke stanovení zákazu vjez

du vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznače

nou mez, zejména na mostní objekty a úseky silnice, jejichž 
dovolená zatížitelnost neumožňuje vjezd vozidlům o oka

mžité hmotnosti (u jízdní soupravy hmotnosti jednotlivých 
vozidel soupravy), přesahující mez povolenou pro běžný sil

niční provoz (tj. 48 tun).

Obr. 61

Značkou č. B 13 musí být označen každý most, jehož nor

mální zatížitelnost je nižší než 26 tun, anebo výhradní zatí

žitelnost nižší než 481. Při užití značky č. B13 z důvodu niž

ší výhradní zatížitelnosti, se tato doplňuje dodatkovou ta

bulkou s nápisem "Jediné vozidlo.....ť (obr. 61).

Na značce č. B 13 se uvádí hodnota normální zatížitelnosti, 

na dodatkové tabulce hodnota výhradní zatížitelnosti. 

Hodnoty se uvádějí v celých tunách.

Značka č. B13 se umísťuje 10 m před mostním objektem. Na 

zákaz je nutno předem upozornit podle stejných zásad jako 

u značky č. B 4 včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

6.2.2.14. Zákaz vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmot
nost připadající na nápravu přesahuje vyznače
nou mez (č. B 14)

Dopravní značky č. B 14 se užívá ke stanovení zákazu vjez

du vozidel, u nichž okamžitá hmotnost připadající na ná

pravu přesahuje vyznačenou mez, zejména na úseky silnic 

a mostní objekty, jejichž dovolená zatížitelnost neumožňuje 

vjezd vozidlům, u nichž zatížení na kteroukoliv nápravu 

přesahuje stanovenou mez. Značkou č. B 14 musí být ozna

čen každý most, jehož zatížielnost na jednu nápravu je nižší 

než 11,51.

Značka č. B 14 se v takovém případě umísťuje pod značkou 
č. B 13. Údaj na značce se uvádí v desetinách tun.

Značka č. B14 se umísťuje 10 m před mostním objektem. Na 

zákaz je nutno předem upozornit podle stejných zásad jako 

u značky č. B 4 včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

6.2.2.15. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje 

vyznačenou mez (č. B 15)

Dopravní značky č. B15 se užívá v případech, kdy je nutno 

s přihlédnutím k místním podmínkám (zpravidla k volné 

šířce vozovky) stanovit zákaz vjezdu pro vozidla, jejichž 

okamžitá šířka včetně nákladu přesahuje stanovenou mez. 

Značky B 15 se užije vždy, pokud volná šířka vozovky je 

menší než 3,5 m.

Údaj na značce vychází ze skutečné volné šířky vozovky 

zmenšené o 0,2 m a zaokrouhlené směrem dolů na desetiny 

metru. Např. při skutečné volné šířce vozovky 3,12 m bude 

na značce č. B 15 údaj 2,9 m (3,12 - 0,20 = po zaokrouhlení 

2,9).

Značka se umísťuje 10 m před zúženým místem. Jestliže je u- 

žito značky č. B 15 zakazující vjezd vozidlům o šířce menší 

než 2,5 m, je nutno na zákaz předem upozornit podle stej

ných zásad jako u značky č. B 4 včetně způsobu vyznačení 

objížďkové trasy.

6.2.2.16. Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje 

vyznačenou mez (č. B 16)

Dopravní značky č. B 16 se užívá v případech, kdy je nutno 

s přihlédnutím k místním podmínkám stanovit zákaz vjez

du pro vozidla, jejichž okamžitá výška včetně nákladu pře

sahuje stanovenou mez. Značky B 16 se užije vždy, pokud 

volná výška nad vozovkou v podjezdu a pod. je 4,8 m 

a menší. Na značce se udává skutečná výška průjezdného 

prostoru zmenšená o 0,1 m a zaokrouhlená na celé desetiny 

metru směrem dolů.

V případě podjezdu pod trolejovým vedením elektrizované 

tratě se při určení údaje na značce vychází ze skutečné výš
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ky trolejového drátu nad úrovní vozovky, od které se odečí

tá bezpečnostní vzdálenost 0,55 m u stejnosměrné, 0,65 m 
u jednofázové trakční proudové soustavy, 0,50 m u městské 

dráhy a zaokrouhluje směrem dolů na desetiny metru. 

Obdobně se postupuje i v případě trolejového vedení pod 

konstrukcí mostu.

Značka č. B16 se umísťuje ve vzdálenosti 25 m před mís

tem se sníženou výškou a navíc na vlastní konstrukci pod

jezdu nebo tunelu. Je-li před takovým objektem vybudová

na protinárazová zábrana, označuje se rovněž samostatně 
značkou č. B 16 - viz ČSN 73 62 22 Protinárazové zábrany 

mostů přes pozemní komunikace (obr. 62).

Obr. 62

Jestliže je užito značky č. B 16 zakazující vjezd vozidlům 

o výšce menší než 4 m, je nutno na zákaz předem upozornit 
podle stejných zásad jako u značky č. B 4 včetně způsobu 

vyznačení objížďkové trasy.

6.2.2.17. Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, je
jichž délka přesahuje vyznačenou mez (č. B17)

Dopravní značky č. B17 se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám (šířkové u- 
spořádání, poloměry směrových oblouků silnice, apoď.) sta

novit zákaz vjezdu pro vozidla nebo soupravy vozidel, je

jichž okamžitá délka včetně nákladu přesahuje mez povole

nou pro běžný silniční provoz, tj. 25 m.

Na zákaz je nutno předem upozornit podle stejných zásad 

jako u značky č. B 4 včetně způsobu vyznačení objížďkové 

trasy.

6.2.2.18. Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný 

náklad (č. B18)

Dopravní značky č. B18 se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám (blízkost 

zdroje nebo zásoby pitné vody, rekreační oblast, apod.) sta

novit zákaz vjezdu pro vozidla přepravující výbušniny, 

snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad. Podmínky 

pro přepravu nebezpečných věcí včetně označení stanovují 

zvláštní předpisy.

Na zákaz je nutno předem upozornit podle stejných zásad 

jako u značky č. B 4 včetně způsobu vyznačení objížďkové 

trasy.

6.2.2.19. Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, kte
rý může způsobit znečištění vody (č. B19)

Dopravní značky č. B19 se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám (především 

blízkost zdroje nebo zásoby pitné vody) stanovit zákaz vjez

du pro vozidla přepravující ropu, ropné materiály nebo jiné 

látky, které by mohly způsobit znečištění vody.

Na zákaz je nutno předem upozornit podle stejných zásad 

jako u značky č. B 4 včetně způsobu vyznačení objížďkové 

trasy. Omezení významu značky nebo doplňující údaje 
(např. o množství nebo povaze nákladu) se uvádějí na do

datkové tabulce.

6.2.2.20. Nejvyšší dovolená rychlost (č. B 20a)

Dopravní značky č. B 20a se užívá v případech, kdy je nutno 

s přihlédnutím k místním podmínkám stanovit hranici nejvyš
ší dovolené rychlosti jízdy odlišně od rychlostních limitů sta

novených v obecných ustanoveních pravidel silničního provo

zu. Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti značkou 

č. B 20a se provádí postupně, zpravidla po 20 km.h1, nejvýše 

(výjimečně) po 30 km.h4. Při snižování rychlosti mimo obec se 

jako první umísťuje značka č. B 20a s číslem 80, na dálnici 100.

V obci lze značkou č. B 20a dovolit rychlost jízdy vyšší než 
obecně stanovené hranice 60 km.h4, resp. 80 km.h4 (v pří

padě dálnice).

Údaj na značce č. B 20a se uvádí v celých desítkách. Nejnižší 

hranice nejvyšší dovolené rychlosti na veřejně přístupných 

silnicích je 40 km.h4, v obci může být 30 km.h4. V o- 

důvodněných případech, např. pro jízdu po stavebních ne

bo mostních provizóriích, lze výjimečně stanovit hranici 

20 km.h4.

Obr. 63

Vztahuje-h se omezení rychlosti na určitou situaci, období a- 

pod., je nutno platnost značky č. B 20a omezit užitím dodat
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kové tabulky, např. jen na určité časové období (např. pro ob

dobí nástupu dětí do školy - viz obr. 63), pro určitý druh vo

zidla dodatkovou tabulkou č. E 5 "Celková hmotnost" (obr. 64) 

nebo č. E 9 "Druh vozidla" (obr. 65), na podmínky mokré vo

zovky dodatkovou tabulkou č. E 6a "Za mokra", apod. 

Nejvyšší dovolená rychlost platná pro silnice v určité ohrani

čené oblasti se stanoví značkou č. D 48a "Zóna s dopravním o- 

mezením" s odpovídajícím symbolem značky č. B 20a.

Při postupném snižování rychlosti jízdy se značky umísťují 

za sebou ve vzdáleností nejméně 100 m, v obci lze tuto vzdá

lenost s přihlédnutím k místním podmínkám snížit (viz tab. 

1-4). Při tom by měla platit zásada, že při každém snížení 

rychlostí o 10 km.lv1, musí být značky B 20a od sebe vzdále

ny 100 m (např. při snížení o 20 km.h1 má být vzdálenost 

200 m, atd.). Na silnicích s více jízdními pruhy v jednom 

směru jízdy se značky č. B 20a osazují vstřícně. Pokud má o- 

mezení pokračovat i za křižovatkou, za značkou 

č. D 38a "Obec" nebo č. D 38b "Konec obce", je nutno 

značku č. B20a opakovat.

Obr. 64 Obr. 65

6.2.2.21. Konec nejvyšší dovolené rychlosti (č. B 20b)

Dopravní značky č. B 20b se užívá k ukončení platností o- 

mezení vyjádřeného značkou č. B 20a, pokud není ukončeno 
křižovatkou nebo značkou č. D 38a anebo č. D 38b. Na znač

ce č. B 20b se uvádí stejné číslo jako na značce č. B 20a, jejíž 

platnost ukončuje.

6.2.2.22. Zákaz předjíždění (č. B 21a)

Dopravní značky č. B 21a se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno vzhledem k místním podmínkám (nedostatečné 
rozhledové poměry, dopravní omezení apod.) stanovit zá

kaz předjíždění motorového vozidla (s výjimkou motocyklu 

bez postranního vozíku) vlevo.

Pokud má zákaz pokračovat i za křižovatkou, je nutno znač

ku opakovat. Případné omezení významu značky nebo dopl

ňující údaje se uvádějí jen na dodatkové tabulce. Je-li užitím 

dodatkové tabulky dovoleno např. předjíždění určitého dru

hu vozidel (obr. 66), při kterém je nutno vozidlem přejet ne

bo nákladem přesáhnout podélnou čáru vodorovného znače

ní, musí být tato v provedem podélné čáry přerušované.

PŘEDJÍŽDĚT

TRAKTORY
DOVOLENO

Obr. 66

6.2.2.23. Konec zákazu předjíždění (č. B 21b)

Dopravra značky č. B 21b se užívá k ukončení platností o- 

mezení vyjádřeného značkou č. B 21a, pokud není ukon
čeno křižovatkou.

6.2.2.24. Zákaz předjíždění pro nákladní automobily 
(č. B 22a)

Dopravní značky č. B 22a "Zákaz předjíždění pro nákladní 

automobily" se užívá podle stejných zásad jako značky 

č. B 21a s tím, že vyjadřuje omezení pro nákladní automobi

ly o celkové hmotností převyšující 3 500 kg.

Platnost značky může být omezena na nákladní automobily 

o určité celkové hmotnosti užitím dodatkové tabulky č. E 5 
"Celková hmotnost" (obr. 67).

©
rusrn

Obr. 61

6.2.2.25. Konec zákazu předjíždění pro nákladní automo
bily (č. B 22b)

Dopravní značky č. B 22b se užívá k ukončení platnosti o- 

mezem vyjádřeného značkou č. B 22a, pokud není ukon

čeno křižovatkou.

6.2.2.25. Zákaz zvukových výstražných znamení (č. B 23a)

Dopravní značky č. B 23a se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno v zájmu vyloučem nadměrného hluku stanovit zá
kaz zvukových výstražných známem (např. v blízkostí zdra

votnických, lázeňských a podobných zařízení.
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Značka může být doplněna dodatkovou tabulkou č. E 4 

"Délka úseku" s udáním délky úseku silnice, pro který zákaz 

platí (obr. 68), popř. na dobu, po kterou zákaz platí.

11200 mil

Obr. 68

6.2.2.26. Konec zákazu zvukových výstražných znamení 
(č. B 23b)

Dopravní značky č. B 23b se užívá k ukončení platnosti o- 

mezení vyjádřeného značkou č. B 23a, pokud není ukončeno 

křižovatkou nebo pokud nebylo užito pod značkou č. B 23a 

dodatkové tabulky č. E 4.

6.2.2.27. Zákaz odbočování vpravo (č. B 24a)

Dopravní značky č. B 24a se užívá ke stanovení zákazu od

bočování vpravo na křižovatce, na místo ležící mimo silnici, 

anebo na lesní nebo polní cestu. Značky č. B 24a se neužívá 

v případě, kdy zákaz odbočování vpravo vyplývá z místní 

úpravy řazení do jízdních pruhů a stanoveného směru jízdy 

křižovatkou. Pokud současně se zákazem odbočování vpra-' 

vo platí i zákaz jízdy přímo anebo zákaz odbočování vlevo, 

vyznačuje se v takovém případě přikázaný směr jízdy pří

slušnou příkazovou značkou (č. C 4a nebo č. C 4b). 

Kombinace značek č. B 24a a č. B 24b se nepřipouští.

Značka č. B 24a se umísťuje ve vzdálenosti do 25m před mís

tem zákazu. Omezení platnosti nebo doplňující údaje se u- 

vádějí na dodatkové tabulce. Užitím dodatkové tabulky 

č. E 9 "Druh vozidla" lze např. zákaz omezit jen na vyznače

ný druh vozidla (obr. 69). Platnost zákazu lze rovněž omezit 

časově, apod.

6.2.2.28. Zákaz odbočování vlevo (č. B 24b)

Dopravní značky č. B 24b se užívá podle stejných zásad jako 

značky č. B 24a. Značka nezakazuje otáčení.

6.2.2.29. Zákaz otáčení (č. B 25)

Dopravní značky č. B 25 se užívá ke stanovení zákazu otá

čení zejména v případech, kdy otáčení vozidel může ohro

žovat bezpečnost silničního provozu (silnice s vyšší intenzi
tou provozu, s provozem tramvají, úzké nebo nepřehledné 

úseky apod.).

Obr. 69

Pokud má zákaz pokračovat i za křižovatkou, je nutno znač

ku opakovat. V případě, že platnost značky není ukončena 

křižovatkou, je nutno k ukončení zákazu užít značky č. B 25 

s dodatkovou tabulky. E 8c "Konec úseku" (obr. 70).

Obr. 70

Délku úseku platnosti značky lze vyjádřit užitím dodatkové 

tabulky č. E 4 (obr. 71).

II200 m II

Obr. 71

6.2.2.30. Přednost protijedoucích vozidel (č. B 26)

Dopravní značky č. B 26 se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno stanovit přednost pro protijedoucí vozidla na mís

tech, kde není možný bezpečný obousměrný silniční provoz 

s dostatečným bočním odstupem pro všechny druhy proti

jedoucích vozidel. Značky je nutno užít v případě šířky vo-
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zovky menší než 5,50 m. Značky lze užít, pokud je zúžený ú- 
sek v celé délce dostatečně přehledný a povinnost dát před

nost v jízdě protijedoucím vozidlům může řidič splnit; po

kud tomu tak není, je nutno provoz v zúženém úseku řídit 

(např. světelnými signály). Na situaci označenou značkou 

č. B 26 je nutno předem upozornit výstražnou značkou 

"Zúžená vozovka" (č. A 6a nebo č. A 6b), případně užít dal

ších značek podle konkrétní situace.

Značka č. B 26 se umísťuje u začátku zúžení vozovky, z o- 

pačné strany zúženého úseku se umísťuje značka č. D 7 

"Přednost před protijedoucími vozidly."

6.2.2.31. Povinnost zastavit vozidlo (č. B 27)

Dopravní značky č. B 27 se užívá ke stanovení povinnosti 

zastavit vozidlo na místě nebo za účelem uvedeným na 

značce. Při užití značky před silničním hraničním přecho

dem se pod nápisem "CLO" uvádí překlad v jazyce soused

ního státu.

Obr. 72

Při užití v jiných případech se v horní části značky uvádí ná

pis "STOP" a ve spodní části nápis charakterizující místo ne

bo účel povinného zástavem vozidla, např. "KONTROLA" 

(na místě silniční nebo jiné kontroly), "POLICIE" (na místě 

stanoviště policie), "KASA" (na místě placení poplatku, 

např. parkovacího), apod. (obr. 72).

Značka č. B 27 se umísťuje ve vzdálenosti do 25 m od místa 

povinného zastavení vozidla. V případě užití značky na vol

né trase silnice stanovující povinnost zastavení vozidla 

v běžném silničním provozu (např. za účelem silniční kon

troly), je nutno vždy užít i značky předběžné ve vzdálenos

ti odpovídající konkrétní situaci (viz tab. 1 - 4); na silnicích s 

více jízdními pruhy v jednom směru jízdy se značky č. B 27 

umísťují vstřícně. Vhodné je užití dalších značek odpovída

jících daným dopravním podmínkám (např. č. B 20a, 

č. B 21a apod.).

6.2.2.32. Zákaz zastavení (č. B 28)

Dopravní značky č. B 28 se užívá v případech, kdyby zasta

vení vozidla mohlo s přihlédnutím k daným dopravním 

podmínkám výrazně ohrozit bezpečnost nebo narušit ply

nulost silničního provozu a kde tento zákaz nevyplývá pří

mo z obecných ustanovem pravidel silničního provozu. 

Vzhledem k tomu, že značka č. B 28 stanoví poměrně výraz

né omezení, je nutno k jejímu užití přistupovat pouze v o- 
důvodněných případech, vyloučit případy nadbytečného 

nebo neúčelného použití, případně platnost značky omezit 

podle konkrétních podmínek (časově, na určitý druh vozi

del apod.).

Obr. 73 Obr. 74

Pokud má zákaz zastavení platit již od křižovatky, musí být 

značka č. B 28 umístěna do vzdálenosti 5 m od hranice kři

žovatky. Zákaz vyjádřený značkou č. B 28 končí na nejbližší 

křižovatce nebo u značky stanovující odlišnou úpravu, tj. 

u značky č. B 29 "Zákaz stání", označující parkoviště 

(č. D11 až č. D13) nebo zastávku vozidla hromadné dopra

vy osob (č. D 29a až č. D 29c); má-li pak zákaz zastavení dá

le pokračovat, je nutno značku č. B 28 opakovat. K ukončení 

platnosti zákazu zastavení mimo křižovatku se užije značky 

č. B 28 s dodatkovou tabulkou č. E 8c "Konec úseku" 

(obr. 73).

V případě delšího úseku zákazu se ke zdůraznění platnos

ti zákazu užívá značky č. B 28 s dodatkovou tabulkou 

č. E 8b "Průběh úseku" (obr. 74). Pro stanovém zákazu za

stavení čelně ke směru jízdy nebo příjezdu vozidel (např. na 

plochách přístupných pro vozidla) se užije značky č. B 28 

s dodatkovou tabulkou č. E 8d nebo č. E 8e "Usek platnosti" 

s uvedením vzdálenosti v metrech, ve které platí zákaz do 

strany od značky (obr. 75).

Pro vyznačování zákazu zastavení v krátkých úsecích nebo 

na nepravidelných plochách se doporučuje užití vodorovné 

značky č. V 12b.
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Obr. 75

Značka č. B 28 platí po té straně silnice, při které je umístě

na.

Má-li zákaz zastavení platit po levé straně jednosměrné sil

nice, musí být značka č. B 28 umístěna při levé straně jízdní

ho pásu. Rozsah platnosti značky nebo doplňující údaje se 

uvádějí na dodatkové tabulce (obr. 76).

Časový rozsah platnosti značky (hodiny, dny) mohou být 

výjimečně uvedeny v dolní části červeného kruhu značky 

(obr. 77), a to zejména u značek umístěných na dopravně 

méně významných silnicích.

MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ

6-8h

Obr. 76 Obr. 77

6.2.2.33. Zákaz stání (č. B 29)

Dopravní značky č. B 29 se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno v zájmu bezpečnosti a plynulosti silničního provo

zu a s přihlédnutím k místním podmínkám zakázat stání vo

zidel a umožnit pouze zastavení (zejména pro účely zásobo

vání). Ostatní zásady pro užívání a umísťování značky 

č. B 29 jsou stejné jako pro značku č. B 28.

6.2.2.34. B 30 Zákaz vstupu chodců (č. B 30)

Dopravní značky č. B 30 se užívá zejména v případech, kdy 

je nutno v zájmu bezpečnosti silničního provozu vyloučit 

pohyb chodců, pro které jsou k dispozici jiné trasy. Značky

se neužívá v případech, kdy zákaz vyplývá z obecných u- 

stanovení pravidel silničního provozu.

Značka č. B 30 se umísťuje tam, kde lze provoz chodců od

klonit na jinou trasu (oddělený chodník, stezku pro chodce 

apod.).

6.2.2.35. Jiný zákaz (č. B 31)

Obr. 78

Dopravní značky č. B 31 se užívá ke stanovém zákazu, který 

nelze vyjádřit jinou zákazovou značkou. Zákaz se vyjadřuje 

stručným nápisem uvnitř značky, např. "Průjezd zakázán". 

"Nakládání a skládání zakázáno" (obr. 78) apod.

6.2.2.36. Konec více zákazů (č. B 32)

Dopravní značky č B 32 se užívá k ukončení platnosti ome

zení, které jsou stanoveny nejméně dvěma značkami ze zna

ček č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost", č. B 21a "Zákaz 

předjíždění" č. B 22a "Zákaz předjíždění pro nákladní auto

mobily" a č. C 6a "Nejnižší dovolená rychlost”, pokud plat

nost omezení končí mimo křižovatku.

Značka č. B 32 se umísťuje na konci úseku platnosti omeze

ní vyplývajících ze společného užití některých z výše uve

dených značek. Přitom není rozhodující, zda je začátek pří

slušných omezem shodný (tj. značky na společném sloupku) 

nebo zda omezení začínají postupně. Pro ukončem platnosti 

pouze jedné z uvedených značek se užívá příslušné odpoví

dající značky (č. B 20b, č. B 21b, č. B 22b nebo č. C 6b).

6.2.3. Příkazové dopravní značky (skupina C)

6.2.3.I. Dej přednost v jízdě! (č. C la)

Dopravní značkou č. C la se označuje vedlejší silnice před 

křižovatkou s hlavní silnicí nebo se užívá na místě, kde je 

nutno řidiči přikázat, zopakovat nebo zdůraznit povinnost 

dát přednost v jízdě.
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Obr. 79

Pokud neprobíhá hlavní silnice přímo nebo nejde-li o křižo

vatku s přibližně pravým úhlem křížení, doplňuje se značka 

č. C la na vedlejší silnici dodatkovou tabulkou č. E 2b "Tvar 

křižovatky" s vyznačením skutečného tvaru křižovatky 

a průběhu hlavní a vedlejší silnice (obr. 79).

Před křižovatkou se směrově rozdělenou hlavní silnicí se 

značka č. C la doplňuje dodatkovou tabulkou č. E 2c "Tvar 

křižovatky" (obr. 80).

Obr. 80

Při označení dvou po sobě následujících křižovatek jednou 

značkou se užije pod značkou č. C la dodatkové tabulky č. E 2d 

"Tvar dvou křižovatek" v odpovídajícím provedení (obr. 81).

r~rn
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Obr. 81

Značky č. C la lze užít i uvnitř větší nebo složitější křižovat

ky k úpravě přednosti v jízdě na styku jednotlivých větví 

křižovatky. Taková úprava musí být provedena jednoznač

ně a kompletně, tj. s využitím i značek č. D la "Hlavní silni

ce". Na dopravně významných silnicích (s více jízdními pru

hy v jednom směru jízdy, směrově rozdělených, apod.), na 

silnicích označených v delším předcházejícím průběhu jako 

hlavní nebo před křižovatkami se zvýšenou dopravní neho

dovostí je nutno užít navíc předběžné značky č. C la, tj. 

v kombinaci s dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" s u- 

vedením skutečné vzdálenosti v metrech od hranice křižo

vatky (obr. 82).

Předběžná značka se umísťuje mimo obec 100-150 m a v ob

ci 50-150 m před hranicí křižovatky. Na směrově rozděle

ných silnicích se značka č. C la umísťuje vstřícně. Značky 

č. C la lze navíc umístit i nad jednotlivé jízdní pruhy vedlej

ší silnice.

150
m

Obr. 82

Pro označení vedlejší silnice se značka č. C la umísťuje v ob

ci ve vzdálenosti do 25m před hranicí křižovatky, mimo o- 

bec ve vzdálenosti do 50 m před hranicí křižovatky. Při uži

tí značky č. C la uvnitř křižovatky nebo ke zdůrazněm sta
novené povinnosti dát přednost v jízdě (např. při vjíždění na 

silnici z místa ležícího mimo silnici) se značka umísťuje ve 

vzdálenosti do 25 m před místem, kde je případně nutno za

stavit vozidlo za účelem dát přednost v jízdě. Značka č. C la 

může být rovněž umístěna nad návěstidlem signálu tříba- 

revné soustavy SSZ umístěným po straně jízdního pásu.

6.2.3.2. Dej přednost v jízdě tramvaji! (č. C 1b)

Dopravní značky č. C 1b se užívá ke zdůrazněm obecně sta

novené povinnosti dát přednost v jízdě tramvaji, ke stano

vém přednosti ve sporných případech nebo kdy je třeba s o- 

hledem na místní podmínky upravit přednost v jízdě ve 

prospěch tramvaje. Značka č. C 1b se umísťuje i před místem 

přiblížení tramvajové koleje k okraji vozovky (na vzdálenost 

znemožňující jízdu vozidel podél tramvaje) a lze ji užít před
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místem, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel 

(např. při odbočování nebo při vjížděm na šibúci). Křížení 

stavebně řešené jako úplné překřížem šibúce s tramvajovou 

dráhou se označuje značkou č. C 1b pouze v obci a znač

ka musí být zvětšené velikostí. Mimo obec se takové křížem 

označuje jako železniční přejezd.

E

50
m

Obr. 83

V případě potřeby může být užito předběžné značky č. C 1b, 

tj. v kombinaci s dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost" 

s uvedením skutečné vzdálenosti k místu křížem (obr. 83). 

K upozornění na danou situaci lze užít i značky č. A 27 

"Tramvaj". Značka č. C 1b se umísťuje ve vzdáleností do 

25 m od místa křížem nebo od začátku přibližování tramva

jové koleje. Je-b provoz na místě křížem řízen světelnými 

signály, lze značku č. C 1b umístit na sloup SSZ obdobně ja

ko značku č. C la.

6.Z.3.3. Stůj, dej přednost v jízdě! (č. C 2)

Dopravní značkou č. C 2 se označuje vedlejší silnice před 
křižovatkou s hlavní silnicí zejména v případech, kdy křižo

vatka není dostatečně přehledná a řidiči je nutno přikázat 

zastavení vozidla na místě, odkud má do křižovatky náleži

tý rozhled.

Před železničním přejezdem se značky č. C 2 užije v přípa

dě, kdy přejezd není dostatečně přehledný a řidiči je nutno 

v zájmu bezpečnosti provozu (silničního i drážního) přiká

zat zastavení na místě, odkud má na trať náležitý rozhled. 
Jako předběžné se ke značce č. C 2 užívá značky č. C la 

s dodatkovou tabulkou č. E 3b "Vzdálenost" (obr. 84) s u- 

vedením skutečné vzdálenosti k místu, ke kterému se vzta
huje povinnost zastavit vozidlo. Při užití značky č. C 2 před 

křižovatkou mimo obec se musí vždy užít i značky před

běžné, a to ve vzdálenosti 100-150 m před místem zastave

ní vozidla. Pokud se užije předběžné značky v obci, pak se 

umísťuje ve vzdálenosti 50-150 m před místem zastavení 

vozidla.

[ STOP-150 m

Obr. 84

Při užití značky č. C 2 před železničním přejezdem se musí 

rovněž užít značky před- běžné, která se umísťuje nad znač

kou č. A 25b "Návěstní deska (160 m)" (obr. 85).

Značku č. C 2 je vhodné doplnit vodorovnou značkou 

č. V 6b "Příčná čára souvislá s nápisem STOP”, ale pouze za 

předpokladu, že místo zastavení vozidla je možno na silnici 

přesně vymezit. K předběžnému upozorněm na užití znač
ky č. C 2 lze využít i vodorovné značky č. V14 "Nápisy na 

silnici" s nápisem STOP. Ostatní zásady pro užívání znač
ky č. C 2 jsou stejné jako pro značku č. C la.

Pro označení vedlejší silnice se značka č. C 2 umísťuje ve 

vzdáleností do 10 m před hranicí křižovatky. Při užití uvnitř 

křižovatky ve vzdáleností do 10 m od místa zastavení vo

zidla. Při užití značky č. C 2 před železničním přejezdem se 

značka umísťuje pod výstražný kříž pro železniční přejezd 

(značka č. A 26a nebo č. A 26b).

Obr. 85
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6.2.3.4. Kruhový objezd (č. C 3)

Dopravní značkou č. C 3 se stanovuje přikázaný směr jízdy 

na křižovatce s kruhovým objezdem. Pokud je přednost 

v jízdě na kruhovém objezdu upravena místní úpravou sil

ničního provozu, umísťuje se značka č. C 3 pod značku 

č. C la "Dej přednost v jízdě!" (obr. 86) nebo značku č. C 2 

"Stůj, dej přednost v jízdě!".

Obr. 86

Značka č. C 3 se umísťuje ve vzdáleností do 10 m před hra

nicí křižovatky.

6.2.3.5. Přikázaný směr jízdy (č. C 4a)

Dopravní značkou č. C 4a se stanovuje příkaz k jízdě přímo, 

a to zejména na křižovatce. Užívá se především v případech, 

kdy je tím vyjádřen zákaz odbočovám vpravo i vlevo (ná

hrada za nepřípustnou kombinaci značek č. B 24a 

a č. B 24b). K vyjádření stanoveného směru jízdy, kde ome

zení spočívá jen v zákazu odbočování vpravo nebo vlevo 

(např. na křižovatce stykové), se užívá přednostně příslušné 

zákazové značky č. B 24a nebo č. B 24b.

Pro stanovení příkazu k jízdě přímo jen pro vozidla jedoucí 

v jednom jízdním pruhu se značka č. C 4a umísťuje nad pří

slušný jízdní pruh. Značkou č. C 4a společně s dalšími znač

kami této skupiny (č. C 4a až č. C 4f) lze umístěním nad pří

slušnými jízdními pruhy stanovit místní úpravu silničního 

provozu - řazení před křižovatkou (obr. 87). Pokud se pro o- 

značem zmíněné místní úpravy silničního provozu využívá 
umístění při okraji jízdního pásu, je kombinace značek 

č. C 4a až č.C4f nepřípustná, je nutno užít pouze znač

ky č. D17 "Jízdní pruhy před křižovatkou".

Značka č. C 4a se umísťuje ve vzdálenosti do 25 m před hra

nicí křižovatky, resp. před místem, ke kterému se příkaz 

vztahuje. Pokud je přednost v jízdě na křižovatce upravena 

místní úpravou silničního provozu, lze značku č. C 4a umís

tit pod značku č. C la "Dej přednost v jízdě!" nebo č. D la 

"Hlavní silnice".

r©"0"©j

Obr. 87

6.23.6. Přikázaný směr jízdy (č. C 4b)

Dopravní značkou č. C 4b se stanovuje příkaz k jízdě vpra

vo. Značka se umísťuje a užívá podle stejných zásad jako 

značka č. C 4a.

6.2.3.7. Přikázaný směr jízdy (č. C 4c)

Dopravní značkou č. C 4c se stanovuje příkaz k jízdě vlevo. 

Značka se umísťuje a užívá podle stejných zásad jako znač

ka č. C 4a.

6.2.3.S. Přikázaný směr jízdy (č. C 4d)

Dopravní značkou č. C 4d se stanovuje příkaz k jízdě vlevo 

nebo vpravo. Značka se umísťuje a užívá podle stejných 

zásad jako značka č.C 4a.

6.2.3.9. Přikázaný směr jízdy (č. C 4e)

Dopravní značkou č. C 4e se stanovuje příkaz k jízdě přímo 

nebo vpravo. Značka se umísťuje a užívá podle stejných 

zásad ako značka č. C 4a.

6.2.3.10. Přikázaný směr jízdy (č. C 4f)

Dopravní značkou č. C 4f se stanovuje příkaz k jízdě vlevo 

nebo přímo. Značka se umísťuje a užívá podle stejných 

zásad jako značka č.C 4a.

6.2.3.11. Přikázaný směr objíždění (č. C 5a)

Dopravní značkou č. C 5a se stanovuje příkaz k objíždění ve 

směru vpravo od značky. Značkou se vyznačuje zejména 

směr objíždění dopravního ostrůvku (dělicího, směrovací

ho, ochranného nebo nástupního) nebo překážky na silnici.

Značka č. C 5a se umísťuje na čelo dopravního ostrůvku ne

bo při pravém okraji překážky na silnici, popřípadě pracov

ního stroje. Při společném užití se směrovací deskou (č. Z 4) 

je spodní hrana značky nad deskou.
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6.2.3.12. Přikázaný směr objíždění (č. C 5b)

Dopravní značkou č. C 5b se stanovuje příkaz k objíždění ve 

směru vlevo od značky. Značka se umísťuje podle stejných 

zásad jako značka č. C 5a.

6.2.3.13. Přikázaný směr objíždění (č. C 5c)

Dopravní značkou č. C 5c se stanovuje příkaz k objíždění ve 

směru vlevo nebo vpravo od značky. Značkou č. C 5c se ze

jména označuje čelo směrovacího ostrůvku nebo zvýrazňuje 

místo, kde začíná fyzické oddělem jízdních pruhů jednoho 

jízdního směru. Značka se umísťuje podle stejných zásad 

jako značka č. C 5c. Doporučuje se společné užití značky 

č. C 5c se směrovací deskou (č. Z 4). V takovém případě mu

sí být šikmé pruhy této desky lomené.

6.2.3.14. Nejnižší dovolená rychlost (č. C 6a)

Dopravní značky č. C 6a se užívá zejména v případech, kdy 

je žádoucí v zájmu zvýšení plynulosti silničního provozu sta

novit hranici nejnižší dovolené rychlosti. Zmíněné omezení 

lze stanovit na takovém úseku silnice, který svými paramet

ry vyhovuje za normálních podmínek bezpečné jízdě nejmé

ně takovou rychlostí, která je na značce uvedena. Hranice 
rychlosti se na značce uvádí v celých km. Příkaz týkající se 

pouze určitého jízdního pruhu se vyjadřuje umístěním znač
ky č. C 6a nad příslušný jízdní pruh nebo užitím značek 

č. D16 až č. D18 obsahujících symbol značky č. C 6a.

K včasnému upozornění na takto označený úsek silnice je 

nutno předem užít značky předběžné, a to na místě, kde lze 

ještě využít jiné trasy.

6.2.3.15. Konec nejnižší dovolené rychlosti (č. C 6b)

Dopravní značkou se ukončuje platnost příkazu vyjádřené

ho značkou č. C 6a, pokud končí mimo křižovatku. Na znač

ce č. C 6b se uvádí stejné číslo jako na značce č. C 6a, jejíž 

platnost ukončuje.

6.2.3.16. Stezka pro chodce (č. C 7)

Dopravní značkou č. C 7 se stanovuje příkaz pro chodce 

(a osoby považované za chodce ve smyslu pravidel silniční

ho provozu), použít v daném směru takto označený pruh 

nebo stezku. Pohyb chodců může být navíc usměrněn i uži

tím značky č. B 30 "Zákaz vstupu chodců" ve směru zákazu 

vstupu chodců. Jiným účastníkům silničního provozu je uží

vání stezky zakázáno. K výjimkám z tohoto zákazu lze při

stoupit pouze v ojedinělých a odůvodněných případech 

a nesmí tím být ohrožena bezpečnost chodců; omezení plat

ností značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové 

tabulce.

Značka č. C 7 se umísťuje na začátku stezky pro chodce. 

Pokračuje-h stezka pro chodce i za místem křížení s vozov

kou silnice, je nutno značku č. C 7 opakovat. Takové křížení

stezky pro chodce se silnicí je žádoucí označit jako přechod 

pro chodce (značkou č. D 6 a č. V 7).

Na konci stezky pro chodce se umísťuje značka č. C 7 se šik

mým červeným pruhem (obr. 88), a to i v případě, že stezka 

končí vyústěním na silnici s provozem vozidel; této značky 

se neužije v případě, kdy křížem stezky s vozovkou silnice 

je provedeno vodorovnou značkou č. V 7 "Přechod pro 

chodce".

Obr. 88

6.2.3.17. Stezka pro cyklisty (č. C 8)

Dopravní značkou č. C 8 se stanoví příkaz pro cyklisty užít 

v daném směru takto označený pruh nebo stezku. 

Cyklistický provoz může být navíc usměrněn i užitím znač

ky č. B 8 "Zákaz vjezdu cyklistů" ve směru zákazu vjezdu 

pro cyklisty. Stezky může užít i osoba vedoucí jízdní kolo, ji

ným účastníkům silničního provozu je užívání stezky zaká

záno. Omezení platností značky nebo doplňující údaje se u- 

vádějí na dodatkové tabulce.

Značka č. C 8 se umísťuje na začátku stezky pro cyklisty. 

Pokračuje-h stezka i za místem křížení s jinou silnicí, je nut

no značku č. C 8 opakovat. Takové křížení je žádoucí vy

značit vodorovnou značkou č. V 8 "Přejezd pro cyklisty".

Na konci stezky pro cyklisty se umísťuje značka č. C 8 se šik

mým červeným pruhem (obr. 89). Této značky se neužije v pří

padě, kdy křížení stezky se silnicí je provedeno značkou č. V 8.

Před vyústěním samostatné cyklistické stezky na jinou silni

ci je možno pro zdůraznění povinností pro cyklisty dát 

přednost v jízdě umístit značku č. C la.

6.2.3.18. Stezka pro chodce a cyklisty (č. C 9)

Dopravní značkou č. C 9 se stanoví příkaz pro chodce a cyk

listy užít v daném směru takto označenou stezku. Jiným ú- 

častmkům je užívání stezky zakázáno. Předpokladem zmíně

né úpravy je taková intenzita pěšího a cyklistického provozu 

ve vztahu k šířkovým poměrům stezky, aby se tito účastníci 
silničního provozu mohli po vymezené trase společně pohy

bovat při respektování požadavku se navzájem neohrožovat.
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Obr. 89

Značka č. C 9 se umísťuje na začátku stezky pro chodce 

a cyklisty. Na konci stezky se umístuje značka č. C 9 se šik

mým červeným pruhem (obr. 90). Pokračuje-H stezka i za 

místem křížení se silnicí, je nutno značku č. C 9 opakovat.

Vyplývá-li z konkrétních dopravních podmínek potřeba vy

značit i křížení takové stezky s vozovkou silnice, je nutno 
původní smíšený provoz chodců a cyklistů převést odděle

ně vodorovnými značkami č. V 7 "Přechod pro chodce" 

a č. V 8 "Přejezd pro cyklisty"; takové křížení je žádoucí za

bezpečit SSZ. Jiným řešením může být přeměna cyklistické

ho provozu na pěší provoz užitím značky č. C 7 "Stezka pro 

chodce", která tím ukončí platnost značky č. C 8. V takovém 

případě se křížení na vozovce silnice vyznačuje pouze 

značkou č. V 7.

Obr. 90

6.2.3.19. Jiný příkaz (č. C 10)

Dopravní značkou č. C 10 se stanovuje stručným nápisem 

uvnitř značky jiný příkaz než ten, který je možno uložit ji

nou značkou. Značkou č. C10 je možno ukládat příkazy jed

notlivým skupinám účastníků silničního provozu, např. ři

dičům ("Rozsviť světla", "Užij zakládací klíny" apod.), cyk

listům ("Cyklisto, veď kolo, "Užij podjezdu" apod.), chod

cům ("Přejdi na druhou stranu", "Užij nadchodu" apod.).

Způsob a místo umístění značky č. C 10 vyplývá z obsahu 

příkazu a jeho určení pro jednotlivé účastníky silničního 

provozu. Pro řidiče se značka umísťuje zpravidla po straně

jízdního pásu, pro chodce ji lze umístit na chodníku (pro 

lepší viditelnost např. i rovnoběžně s osou silnice) apod.

Není-li zřejmé, kterým směrem se nachází objekt, k němuž 

se příkaz vztahuje (např. podchod, nadchod, stezka), doplní 

se značka č. C 10 v dolm části šipkou nebo se užije dodat

kové tabulky č. E 7 "Směrová šipka" (obr. 91).

.

I

Obr. 91

6.2.4. Informativní dopravní značky (skupina D)

6.2.4.I. Hlavní silnice (č. D la)

Dopravní značkou č. D la "Hlavní silnice" se označuje hlavní 

silnice především v obci. Mimo obec lze značky č. D la před 

křižovatkou užít v případech, kdy je nutno průběh hlavní sil

nice zopakovat (následně po značce č. A 4) nebo zdůraznit; 

značky č. D la lze užít i před křižovatkou, která po předchá

zející následuje ve vzdálenosti menší než 100 m a takové o- 

značení je v dané situaci výhodnější než užití dodatkové ta

bulky č. E 2d "Tvar dvou křižovatek" pod značkou č. A 4 ne

bo pokud po sobě následuje více blízkých křižovatek než dvě.

Značky č. D la se užívá k úpravě přednosti v jízdě (společ

ně se značkami č. C la nebo č. C 2) uvnitř rozlehlých ne

bo složitějších křižovatek. Značky č. D la není třeba užívat 

v obci před křižovatkami tvaru "T" ze směru, kde se vedlej

ší silnice připojuje zleva.

Obr. 92 Obr. 93
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Tvar křižovatky a průběh hlavní a vedlejší silnice se vy

značuje na dodatkové tabulce č. E 2b "Tvar křižovatky". 

Dodatkové tabulky č. E 2b je nutno užít, neprobíhá-li hlavní 
silnice v přímém směru (obr. 92), pokud se nejedná o při

bližně pravý úhel křížení silnice (obr. 93) nebo pokud jsou 

větve křižovatky odsazeny (obr. 94). Pokud se dvě následu

jící křižovatky nacházejí v takové blízkosti, že je nelze samo

statně označit značkou č. D la, užije se dodatkové tabulky 

č. E 2d "Tvar dvou křižovatek" (obr. 95).

Vyznačení tvaru křižovatky na dodatkové tabulce musí od

povídat skutečnému geometrickému tvaru křižovatky, při

čemž hlavní silnice je znázorněna čárou dvojnásobné šířky, 

než čára znázorňující silnici vedlejší.

Jestliže je k úpravě přednosti v jízdě na křižovatce užito 

značky č. D la, musí být vždy na vedlejší silnici umístěna 

značka č. C la "Dej přednost v jízdě!" nebo č. C 2 "Stůj, dej 

přednost v jízdě!". V případě užití dodatkové tabulky č. E 2b 

nebo č. E 2d, musí být tato umístěna v odpovídajícím prove

dení pod každou značkou označující přednost v jízdě na kři

žovatce.

-I -1
1- ■—i.—

Obr. 94 Obr. 95

K označení hlavní silnice se značka č. D la umísťuje ve vzdá

lenosti do 25 m před hranicí křižovatky. K označení úpravy 

přednosti v jízdě uvnitř křižovatky se značka umísťuje ve 

vzdálenosti do 25 m od místa, ke kterému se značka vztahu

je. Pokud je na křižovatce instalováno SSZ, lze značku 

č. D la umístit na sloupku signalizačního zařízení při okraji 

jízdního pásu nad základní návěstidlo.

6.2.4.2. Konec hlavní silnice (č. D 1b)

Dopravní značky č. D 1b se užívá k informování o tom, že na 

nejbližší křižovatce již silnice není hlavní.

Značka se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 100 - 200 m 
a v obci 25 - 50 m před značkou č. C la nebo č. C 2, případ

ně č. A 3. Pokud je užito předběžné značky č. C la, vztahuje 

se uvedená vzdálenost ke značce předběžné.

V obci lze značky č. D 1b užít při ukončení delšího průběhu 

hlavní silnice.

Značky č. D 1b může být užito i jako značky předběžné 

(obr. 96). Značka č.Dlb nesmí být umístěna na společném 

sloupku se značkou č. C la, případně se značkou č. A 3.

Obr. 96

6.2.4.3. Okruh (č. D 2)

Dopravní značkou č. D 2 "Okruh" se označuje silnice, po kte

ré je veden okruh (případně více okruhů) zřízený pro objíž

dění obce nebo části obce (obr. 97).

Obr. 97

Pokud je zřízeno více okruhů, označují se jednotlivé okruhy 

postupně od středu obce římskými číslicemi ve spodní části 

značky. Při souběhu více okruhů na jedné silnici se ve spod

ní části značky č. D 2 označí číslice každého okruhu (obr. 98).

Symbolu značky č. D 2 lze rovněž užít na značce č. D 17 
"Jízdní pruhy před křižovatkou" nebo na značkách orientač

ního znáčem vyjadřujících návěst před křižovatkou.

Podpůrně lze pro vyznačení okruhu užít pruhy stejné barvy 

na sloupech např. veřejného osvětlení, apod. Okruh je nutno 

označit za každou křižovatkou, a to ve vzdálenosti do 25 m 

za hranicí křižovatky.
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Obr. 98

6.2.4.4. Změna směru okruhu (č. D 3)

Dopravní značka č. D 3 informuje o skutečnosti, že na nejbliž- 

ší křižovatce trasa okruhu nepokračuje v přímém směru. 

Změna směru je vyjádřena provedením šipky značky (obr. 99).

Obr. 99

Značka č. D 3 může být umístěna společně se směrovými 

tabulemi (značky č. D 36c až č. D 37a). Značka se umís

ťuje ve vzdálenosti 30 - 100 m před hranicí křižovatky, na 

které již trasa okruhu nepokračuje v přímém směru. Ostatní 

zásady pro užívání značky č. D 3 jsou obdobné jako u znač

ky č. D 2.

6.2.4.5. Jednosměrný provoz (č. D 4a)

Dopravní značkou č. D 4a se označuje silnice, resp. úsek sil

nice, kde je dovolena jízda vozidel pouze v jednom směru. 

Značky č. D 4a se užívá jen v případech, kdy je z důvodu 

lepší viditelnosti v konkrétní situaci výhodnější umístění 

značky přibližně rovnoběžné s podélnou osou silnice (např. 

na začátku vlevo odbočující silnice). Jinak se přednostně u- 

žívá značky č. D 4b. Z opačné strany jednosměrné silnice se 

umístuje značka č. B 2 "Zákaz vjezdu všech vozidel." Značka 

č. D 4a se umísťuje tam, kde úsek s jednosměrným provo

zem začíná.

6.2.4.6. Jednosměrný provoz (č. D 4b)

Dopravní značkou č. D 4b "Jednosměrný provoz" se označu

je silnice, resp. úsek silnice, kde je dovolena jízda vozidel 

pouze v jednom směru. Pokračuje-li tato úprava i za křižo

vatkou, je nutno značku č. D 4b opakovat.

Značka č. D 4b se umísťuje tam, kde úsek s jednosměrným 
provozem začíná. Z opačné strany úseku se umísťuje znač

ka č. B 2 "Zákaz vjezdu všech vozidel". Je-li výjimečně do

volen vjezd do protisměru jednosměrné silnice (musí být vy

jádřen na dodatkové tabulce pod značkou č. B 2), musí být 

tato skutečnost výrazně a jednoznačně uvedena na dodatko

vé tabulce pod značkou č. D 4b, např. "TRAM v obou smě

rech" (obr. 100).

TRAM 
V OBOU 

SMĚRECH
i ľ'/" l_; I

Obr. 100

6.2.4.7. Doporučená rychlost (č. D 5)

Dopravní značky č. D 5 se užívá v případech, kdy je žádou

cí zejména s přihlédnutím k dopravně technickému stavu 

silnice doporučit rychlost nižší, než je obecně stanovený 

rychlostní limit. Stanovená hranice (rozmezí) doporučené 

rychlosti musí umožnit bezpečnou jízdu za normálních (po

větrnostních, dopravních apod.) podmínek.

Doporučená rychlost se na značce uvádí v celých desítkách 

km, na značce lze uvést i rozmezí doporučené rychlosti. 

Délka úseku doporučené rychlosti se uvádí na dodatkové ta

bulce č. E 4 "Délka úseku (obr. 101). Pokračuje-li úsek i za 

křižovatkou, je nutno značku č. D 5 s dodatkovou tabul

kou č. E 4 (s odpovídajícím údajem) opakovat.

Vztahuje-li se úsek doporučené rychlosti ke konkrétnímu 

nebezpečí, umísťuje se značka č. D 5 pod příslušnou vý

stražnou značku.

Značka č. D 5 se umísťuje tam, kde úsek doporučené rych

losti začíná. Případné doplňující údaje se uvádějí jen na do

datkové tabulce.
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3M Scotchlite™ Engineer Grade
je retroreflektivní povrch se skleněnými částicemi 

první generace. Používá se od padesátých let na má
lo frekventovaných, slabě osvětlených vozovkách. 
Zaručená životnost je 7 let. Z ekonomických důvodů 
se pro obdobné podmínky doporučuje i použití 

Scotchlite High Intensity Grade.

3M Scotchlite™ High Intensity Grade (H. I. G.)
je ideálním řešením pro dopravní značení na 
mimoměstských komunikacích a na předměstích. 
Tato generace povrchů je založena na samostatně 

zrcadlících skleněných částicích a maximálně 
odráží světelný paprsek na krátké a střední vzdále

nosti. H. I. G. umožňuje širokou řadu uplatnění 
a přináší ekonomicky výhodné řešení díky své 
dlouhé funkční životnosti. Společnost 3M poskytuje 

výjimečnou záruku životnosti na 10 let.

3M Scotchlite™ Diamond Grade VIP
zaručuje maximální účinnost na krátké vzdálenos
ti - ideální řešení pro dopravní značení v městské 
dopravě. Díky maximálně kontrastním účinkům 
je tento typ povrchu zvlášť vhodný pro dopravní 

značení, které musí vystupovat proti jasnému 

okolí ve složitých dopravních situacích.

3M Scotchlite™ Diamond Grade G
byl vyvinut speciálně pro dálnice a silnice první 
třídy, kde je při vysokých rychlostech zapotřebí 

včas informovat na velké vzdálenosti, takže 
dopravní značení s povrchem Diamond Grade G 

může být sledováno a rozlišeno i na velkou 

vzdálenost.



Vodorovné dopravní značení

3M Stamark ™
Pásy pro značení vozovky 380 a 340

# retroreflexní
# odolné vůči smyku
# trvalé
# keramická technologie

3M Stamark 380*
bily, udržuje si retroreflexivitu (dosaženou kerami
ckými kuličkami), ohebný, s profilem, pro veškerá 
dlouhá značení, šipky, nápisy a symboly pro 

plynulý provoz na ulicích s vysokým ADT 

Základní nátěr. P 48

3M Stamark 340
bílý, udržuje si retroreflexivitu (dosaženou kera
mickými kuličkami), ohebný, pro veškerá dlouhá 

označení, šipky a symboly pro plynulý provoz na 

ulicích s nízkým a středním ADT 

Základní nátěr: P 48

3M
3M Česko, spol. s r. o.
Blanická 13, 120 00 Praha 2 

tel.: (02) 25 51 45-9 

fax: (05) 25 51 40 3M, Scotchlite a Stamark jsou obchodní značky.
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Obr. 101

6.2.4.S. Přechod pro chodce (č. D 6)

Dopravní značkou č. D 6 se označuje přechod pro chodce 

vyznačený vodorovnou značkou č. V 7 především na mís

tech, kde by jej řidič jinak neočekával. Značky se užívá k o- 

značení každého přechodu mimo obec, v obci zpravidla k o- 

značení přechodu situovaného mimo křižovatku. Značkou 

č. D 6 se neoznačují přechody na křižovatkách, na kterých je 

provoz řízen světelnými signály.

Užití značky č. D 6 může být zvýrazněno přerušovaným žlu

tým výstražným světlem nebo žlutým světlem ve tvaru 
chodce umístěným nad značkou. Značka č. D 6 se umísťuje 

bezprostředně před přechodem pro chodce. Pokud je pře

chod pro chodce situovaný mimo křižovatku vybaven SSZ, 

umísťuje se značka č. D 6 nad základní návěstidlo.

6.2.4.9. Přednost před protijedoucími vozidly (č. D 7)

Dopravní značkou č. D 7 se stanoví přednost před protije

doucími vozidly na místech, kde není možný bezpečný o- 

bousměrný silniční provoz s dostatečným bočním odstupem 

pro všechny druhy protijedoucích vozidel. Z opačné strany 
se umísťuje značka č. B 26 "Přednost protijedoucích vozidel". 

Ostatní zásady pro užívání a umísťování značky č. D 7 jsou 

obdobné jako pro značku č. B 26.

6.2.4.10. Podchod nebo nadchod (č. D 8)

Dopravní značka č. D 8 informuje o blízkosti podchodu nebo 

nadchodu. Pokud není značka umístěna přímo u podchodu 

nebo nadchodu, doplňuje se dodatkovou tabulkou č. E 7 

"Směrová šipka" (obr. 102), případně lze šipku udávající směr 

vyznačit přímo ve spodní části značky. Bezbariérový pod

chod nebo nadchod se označuje značkou č. D 8 s dodatkovou 

tabulkou obsahující smybol z označení č. O 2 (obr. 103).

Povinnost užití podchodu nebo nadchodu lze zdůraznit u- 

místěním značky č. C 10 "Jiný příkaz" s odpovídajícím ná

pisem. Značka č. D 8 se umísťuje na takovém místě, aby by

la dostatečně viditelná pro chodce, podle potřeby i rovno

běžně s osou silnice.

Obr. 102 Obr. 103

6.2.4.11. Slepá silnice (č. D 9a)

Dopravní značkou č. D 9a se označuje silnice, kterou nelze 

pokračovat v jízdě, neboť dále končí, případně je další jízda 

zakázána místní úpravou silničního provozu. Značka se u- 

mísťuje 5 - 25 m za hranicí poslední křižovatky.

6.2.4.12. Návěst před slepou silnicí (č. D 9b)

Dopravní značka č. D 9b informuje o tom, že na nejbližší 

křižovatce nelze odbočující silnicí projet a pokračovat v jíz
dě. Tato odbočující silnice již nemusí být označena značkou 

č. D 9a. Provedení symbolu na značce musí odpovídat sku

tečné situaci (obr. 104).

■

Obr. 104

Značka č. D 9b se umísťuje ve vzdálenosti do 25 m před hra

nicí křižovatky.

6.2.4.13. Nemocnice (č. D 10)

Dopravní značka č. D 10 informuje o blízkosti nemocnice. 
Pro včasnou informaci je nutno užít značek předběžných, tj. 

značky č. D10 doplněné dodatkovou tabulkou č. E 3 "Vzdá

lenost" s odpovídajícím údajem (obr. 105), případně lze ten
to údaj uvést přímo ve spodní části značky. Poslední před

běžná značka se umísťuje zpravidla ve vzdálenosti 500 m.
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Nachází-li se nemocnice na odbočující silnici, doplňuje se 

značka dodatkovou tabulkou č. E 7 "Směrová šipka" ozna

čující směr příjezdu (obr. 106), případně lze šipku vyznačit 

přímo ve spodní části značky. Na dodatkové tabulce lze u- 

vádět i další doplňující údaje pro zlepšení orientace, zejmé

na údaje o místě (obec, část obce, ulice apod.). Bezprostředně 

u objektu nemocnice se značka č. D10 zpravidla neumísťu

je, neboť místo je většinou dostatečně zřetelné.

3000
m

Obr. 105

m

----------r

Obr. 106

6.2.4.14. Parkoviště (č. D 11a)

Dopravní značkou č. D 11a se označuje místo, na kterém je 

dovoleno zastavení a stání, a to zejména pokud se nachází 

mimo silnici. Dovolené zastavení a stání na silnici se ozna

čuje značkou č. D 11a především v obci a v případě, že par

koviště podléhá určitému režimu (hlídané parkoviště, place

né stání apod.) (obr. 107); úprava parkování, sazby parkov- 

ného apod., se uvádějí na dodatkové tabulce. K označení 

různých způsobů stání, vyhrazených parkovišť a parkovišť 

s časově omezeným stáním se užívá značek č. D 11b až 

č. D 13b.

K včasnému informování se užívá značky č. Díla i jako 

předběžné, tj. doplněné dodatkovou tabulkou č. E 3a 
"Vzdálenost" s odpovídajícím údajem, náhradou za užití do

datkové tabulky se tento údaj může uvést přímo ve spodní 

části značky (obr. 108).
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 PROVOZNÍ DOBA |

7-16h

SAZBA
3W 20 Kč/h 
Ä* 10 Kč/h I

T
Obr. 107

^.............. ^p
2000 m

Obr. 108

Značkou předběžnou se předem označují mimo obec zejmé

na významnější parkoviště (odpočívky) nacházející se u do

pravně významných silnic, v obci kapacitní parkoviště mají

cí význam pro organizaci dopravy (zejména záchytná par

koviště). Značky předběžné se užívá zpravidla ve vzdále

nosti 2000 m a poté 500 m před parkovištěm (obr. 109).

Pokud je parkoviště vybaveno WC, je možno doplnit znač

ku č. D 11a (i předběžnou) dodatkovou tabulkou s nápisem 

"WC".

Jsou-li na místě odpočívky poskytovány další služby (uby

tování, pohonné hmoty apod.), označí se příslušnými znač

kami na společném sloupku nebo panelu (obr. 110,111).
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Obr. 109 Obr. 112

Nachází-li se parkoviště mimo silnici, doplňuje se značka 
č. D 11a šipkou. Šipky směřující šikmo nahoru se užívá na 

značce umístěné na začátku klínu odbočovacího pruhu 

k parkovišti (pokud je zřízen), vodorovné šipky se užívá na 

značce umístěné v Minu mezi průběžným a odbočovacím 

pruhem (obr. 112).

2000 m
4

Obr. 111

Provedení značky č. D 11a s vodorovnou šipkou (obr. 113) se 

užívá i při umístění před odbočením k parkovišti nebo před 

křižovatkou se silnicí směřující k parkovišti.

Obr. 113

Parkoviště určené pro určitý druh vozidel se označuje znač

kou č. D 11a s dodatkovou tabulkou č. E 9 "Druh vozidla” 

s odpovídajícím symbolem, případně nápisem (obr. 114).

Obr. 114
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Značka označující parkoviště, odkud lze dále pokračovat 

prostředky městské hromadné dopravy osob, se doplňuje 

nápisem charakterizujícím daný druh dopravy, např. "MET

RO", "TRAM" (obr. 115).

Konec parkovacího pruhu na silnici se označuje značkou 

č. D 11a s dodatkovou tabulkou č. E 8a "Konec úseku". Počet 

parkovacích míst (do počtu 6 míst) lze vyjádřit dodatkovou 

tabulkou č. E1 "Počet", počet lze vyjádřit i ve spodní části 

značky č. D 11a (obr. 116). Platnost značky č. D 11a je rovněž 

ukončena následným umístěním značky zakazující zastave- 

ní nebo stání (č. B 28 nebo č. B29).

P
♦METRO

P
♦TRAM

Obr. 115

Obr. 116

K označem parkoviště po levé straně jednosměrné silnice 

musí být značka č. D 11a umístěna při levém okraji jízd

ního pásu. K označení parkoviště čelně ke směru příjezdu se 

značka č. D 11a doplňuje dodatkovou tabulkou č. E 8d nebo 

č. E 8e "Usek platnosti" s uvedením délky parkoviště do stra

ny od značky (obr. 117).

K optimálnímu využití parkovací plochy je vhodné značku 

č. D 11a doplnit vodorovným dopravním značením vyme

zujícím uspořádání parkovacích stání.

Obr. 117

6.2.4.15. Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) (č. D 11b) 

Dopravní značkou č. D 11b se označuje kolmý nebo šikmý 

způsob stání vozidel, a to zejména ve vztahu k okraji vo

zovky. Provedení symbolu vozidla na značce stanoví přede

psaný způsob stání z hlediska situování přídě a zádě vozid

la. Provedení symbolu vozidla proto musí odpovídat poža

dované úpravě stání i umístění značky (např. po levé straně 

jednosměrné silnice).

K vyjádření úpravy stám se doporučuje parkovací stám vy

značit vodorovným značením (značka č. V 10c), což má vý

znam především pro vyjádření úhlu šikmého stání. Symbol 

vodorovné značky se zpravidla vyznačuje na dodatkové ta

bulce (obr. 118).

Obr. 118

Vyznačení různých způsobů stání na ploše parkoviště se 

zpravidla provádí pouze vodorovným značením, na vjezdu 

se parkoviště označuje značkou č. D 11a.

Pro předběžnou informaci se užívá stejných značek jako 

pro značku č. D 11a, značky č. D 11b se užívá až pro o- 

značení vlastního parkoviště. Pro užití značky č. D 11b včet

ně dodatkových tabulek platí obdobné zásady jako pro 

značku č. D 11a.
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6.2.4.16. Parkoviště (podélné stání) (č. D 11c)

Dopravní značky č. D 11c se užívá podle stejných zásad jako 

značky č. D 11a. Používá se zejména v případech, kdy je nutno 

zdůraznit dovolený způsob stání jen podélně nebo kdy se tím 

vyjadřuje změna způsobu stání oproti předcházející úpravě.

6.2.4.17. Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) 
(č. D lid)

Dopravní značky č. D lid se užívá podle stejných zásad ja

ko značky č. D 11b s tím rozdílem, že označuje dovolené stá- 

ní na chodníku (s výjimkou vozidel o celkové hmotnosti 

převyšující 3500 kg a zvláštních motorových vozidel).

Rozsah využití chodníku pro účely parkování je vhodné vy

mezit (např. fyzicky nebo vodorovným značením), a to ze

jména s přihlédnutím k zájmu zajištění bezpečného a neru

šeného pohybu chodců. Provedení symbolu na značce musí 

odpovídat skutečné situaci.

6.2.4.18. Parkoviště (stání na chodníku podélné) (č. D lie)

Dopravní značkou č. D lie se označuje dovolené stám na 

chodníku rovnoběžně s osou silnice. Ostatm zásady pro 

užití značky č. D lie jsou obdobné jako pro značku 

č. D lid.

6.2.4.19. Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé ne
bo šikmé) (č. D llf)

Dopravní značkou č. D llf se označuje dovolené kolmé ne

bo šikmé stám využívající částí chodníku. Ostatní zásady 

pro užití značky č. D llf jsou obdobné jako pro znač

ku č. Dlld.

6.2.4.20. Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) 
(č. D lig)

Dopravní značkou č. D lig se označuje dovolené podélné 

stání využívající části chod- niku. Ostatní zásady pro užití 

značky č. Dllg jsou obdobné jako pro značku č. D lid.

6.2.4.21. Vyhrazené parkoviště (č. D12)

Dopravní značkou č. D 12 se označuje parkoviště určené 
(vyhrazené) pro určité vozidlo (vozidla).

Vyhrazení pro určitou organizaci se vyjadřuje názvem orga

nizace, pro určité vozidlo jeho SPZ, pro vozidlo tělesně po

stižené osoby symbolem označem č. 01 nebo č. O 2, pro vo

zidlo určitého účelu obecně známým označením, např. "TA

XI" apod. (obr. 119).

Údaj o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, se uvádí na 

dodatkové tabulce pod značkou č. D12 nebo jej lze uvést ve 

spodní části značky místo nápisu "RESERVE" (obr. 120).

RÉSERVÉ RÉSERVÉ3x TAXI

I SOD 26-82 DRŽITEL
POVOLENÍ

Obr. 119

Obr. 120

Jiné doplňující údaje (např. počet vozidel) včetně dovolené

ho způsobu stání (symboly užívané na značkách č. D 11b až 

č. D lig) se uvádějí na dodatkové tabulce. Vyhrazená jedno

tlivá parkovací místa v řadě kolmých nebo šikmých stání se 

označují značkou umístěnou čelně k příjezdu (tj. rovnoběž

ně s osou silnice).

Pokud není vyhrazené parkoviště využíváno nepřetržitě, je 

nutno platnost značky časově omezit (na určité hodiny, dny, 

případně rozdělit z hlediska využití (obr. 121).

6.2.4.22. Parkoviště s parkovacím kotoučem (č. D 13a)

Dopravní značkou č. D 13a se označuje časově omezené stá

ní, doba dovoleného stání se uvádí ve značce nebo na do

datkové tabulce. Ostatní zásady pro užití značky 

č. D 13a jsou obdobné jako pro značku č. D12.

6.2.4.23. Parkoviště s parkovacími hodinami (č. D 13b)

Dopravní značkou č. D 13b se označuje placené parkoviště. 

Bližší údaje (provozní doba, poplatky, doba dovoleného stá

ní apod.) se uvádějí na dodatkové tabulce, případně na par

kovacích hodinách.
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P
RÉSERVÉ

OBECNÍ ÚŘAD 
8-18h

Obr. 121

Ostatní zásady pro užití značky č. D 13b jsou obdobné jako 

pro značku č. D12.

6.2.4.24. Dálnice (č. D 14a)

Dopravní značkou č. D 14a se označuje silnice, na níž platí 

zvláštní ustanovení o provozu na dálnici. Umísťuje se na za

čátku dálnice nebo na silnici určené pro příjezd k dálnici 

(dálniční přivaděč). V případě dálničního přivaděče se znač
ka č. D 14a umísťuje bezprostředně za poslední křižovatkou 

tak, aby byla dostatečně zřetelná ze všech směrů příjezdu. 

Včasná viditelnost značky má význam především pro řidiče 

vozidel, pro které není vjezd na dálnici dovolen. Za tím úče

lem lze v případě potřeby užít na vjezdech více značek 

č. D 14a.

Směr k dálnici se na ostatních silnicích označuje směrovými 
tabulemi (č. D 33a nebo č. D 33b) nebo návěstmi před kři

žovatkou (č. D 30b nebo č. D 35b) obsahujícími symbol znač

ky č. D 14a.

6.2.4.25. Konec dálnice (č. D 14b)

Dopravní značkou č. D 14b se označuje konec silnice, na níž 
platí zvláštní ustanovení o provozu na dálnici. Na konci 

dálnice se značka č. D 14b umísťuje 150 - 250 m před staveb

ním ukončením dálnice. Dále se užívá značek předběžných 

ve vzdálenosti 1000 m před značkou základní. U značky 

předběžné se údaj o vzdálenosti uvádí ve spodní části znač

ky (obr. 122).

Při výjezdu z dálnice na křižovatce se značka umísťuje na 

výjezdové větvi v místě, které je z hlediska viditelnosti 

značky nejvhodnější. V tomto případě se předběžné znač

ky neužívá.

6.2.4.26. Silnice pro motorová vozidla (č. D 15a)

Dopravní značkou č. D 15a se označuje začátek silnice, na 

níž platí zvláštní ustanovení o provozu na silnici pro moto

rová vozidla.

Obr. 122

Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. D 15a jsou 

stejné jako pro značku č. D 14a.

6.2.4.27. Konec silnice pro motorová vozidla (č. D 15b)

Dopravní značkou č. D 15b se označuje konec silnice, na níž 

platí zvláštní ustanovení o provozu na silnici pro motorová 

vozidla.

Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. D 15b, jsou 

stejné jako pro značku č. D 14b.

6.2.4.28. Jízdní pruhy (č. D 16a)

Dopravní značkou č. D 16a se vyznačuje počet a uspořádání 

jízdních pruhů. Provedení značky musí odpovídat skutečné 

situaci.

V případě potřeby lze na značce vyjádřit situaci včetně po
čtu a uspořádání jízdních pruhů v protisměru (obr. 123) - 

např. při změnách organizace dopravy, vedení obousměrné

ho provozu ve více než dvou jízdních pruzích v jednom jízd

ním pásu směrově rozdělené silnice apod.

Značka č. D 16a se umísťuje tam, kde úprava počtu a uspo
řádám jízdních pruhů začíná. Na silnici se třemi a více jízd

ními pruhy v jednom směru jízdy se značka umísťuje vstříc

ně.

6.2.4.29. Zvýšení počtu jízdních pruhů (č. D 16b)

Dopravní značkou č. D 16b se vyznačuje úsek silnice, kde 

dochází oproti předcházejícímu průběhu silnice ke zvýšení 

počtu jízdních pruhů, a to zejména mimo obec (obr. 124). 

Provedení značky musí odpovídat skutečné situaci, počtu 

a uspořádám jízdních pruhů.

Značky se neužívá v případě zvýšení počtu jízdních pruhů 

o řadící pruhy před křižovatkou a o odbočovací nebo připo

jovací pruh. Značka č. D 16b se vždy umísťuje u začátku roz- 

šiřovacího klínu.
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Obr. 124

Při užití značky předběžné se ve spodní částí značky č. D 16b 

uvádí údaj o vzdálenosti k začátku rozšiřovacího klínu.

počtu jízdních pruhů. Značka současně vyznačuje, který 

z jízdních pruhů je průběžný. Značky se užívá i k označení 

konce jízdního pruhu pro pomalá vozidla označeného znač

kou č. D 16d "Jízdní pruh pro pomalá vozidla". Provedem 

značky musí odpovídat skutečné situaci, počtu a uspořádá- 

ní jízdních pruhů (obr. 126).

Obr. 126

Značka č. D 16c se umísťuje u začátku výjezdového klínu. 

Při užití značky předběžné se ve spodní části značky uvádí 

údaj o vzdálenosti k začátku výjezdového klínu. Předběžná 

značka se umísťuje ve vzdálenosti 150 - 250 m. Předběžné 

značky č. D16 c se musí rovněž užít mimo obec k předběž
né informaci o snížení počtu jízdních pruhů s ukončením le

vého jízdního pruhu (obr. 127).

Na silnici se třemi a více jízdními pruhy v jednom směru jíz

dy se značka umísťuje vstřícně.

Značku č. D 16b lze užít v kombinaci např. se značkou 

č. C 6a ke stanovení užití levého jízdního pruhu jen pro vo

zidla jedoucí rychlostí nejméně 50 km.lv1 apod. (obr. 125).

Obr. 127

Obr. 125

6.2.4.30. Snížení počtu jízdních pruhů (č. D 16c)

Dopravní značkou č. D 16c se vyznačuje úsek silnice, kde 

dochází oproti předcházejícímu průběhu silnice ke snížení

6.2.4.31. Jízdní pruh pro pomalá vozidla (č. D 16d)

Dopravní značkou č. D 16d se vyznačuje na dálnici přídatný 

jízdní pruh určený pro vozidla, která v takto označeném ú- 
seku nedosáhnou rychlosti 50 kmh'1. Provedení značky mu

sí odpovídat skutečné situaci, počtu a uspořádám jízdních 

pruhů. Užije-li se značky č. D 16d jako předběžné, uvádí se
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ve spodní části značky vzdálenost k začátku rozšiřovacího 

klínu přídatného pruhu.

Konec jízdního pruhu pro pomalá vozidla se označuje znač

kou č. D 16c. Značka č. D 16d se umísťuje u začátku rozšiřo

vacího klínu přídatného pruhu. Při delším průběhu tohoto 

pruhu lze značku opakovat.

6.2.4.32. Jízdní pruhy před křižovatkou (č. D17)

Dopravní značkou č. D17 se vyznačuje způsob řazení do již

ních pruhů a stanovený směr jízdy křižovatkou. Provedení 

značky musí odpovídat skutečné situaci počtu a uspořádání 

jízdních pruhů. Na značce lze vyjádřit a odlišit řadící pruhy 

pro odbočení pod různým uhlem (obr. 128), pokud je to 

pro organizaci provozu na křižovatce významné (např. pro 

řízem provozu světelnými signály, pro jednoznačné vyjá

dření průběhu hlavní silnice apod.).

Obr. 128

Na značce č. D 17 lze rovněž užitím symbolu příslušné zá

kazové značky zakázat užití řadícího pruhu pro určitý druh 

vozidla a tím stanovit zákaz nebo omezení týkající se silnice 

za křižovatkou (obr. 129).

Obr. 129

Na silnici se třemi a více jízdními pruhy v jednom směru jíz

dy se značka č. D17 umísťuje vstřícně. Náhradou za značku 

č. D17 lze užít značek č. C 4a až č. C 4f umístěnými nad pří

slušnými jízdními pruhy.

V zájmu zlepšení orientace ve složitějších dopravních pod

mínkách lze využít současně obou možností značení řazení 

nebo je možno značky č. D17 užít jako předběžné ke znač

kám umístěným nad jízdními pruhy.

Značka č. D17 se umísťuje v takové vzdálenosti před křižo

vatkou, aby se řidiči mohli včas zařadit do příslušného jízd

ního pruhu. V obci se umísťuje zpravidla ve vzdálenosti 

25-50 m a mimo obec 50-100 m před začátkem plné čáry sou

vislé oddělující řadící pruhy.

6.2.4.33. Omezení v jízdním pruhu (č. D 18)

Dopravní značkou č. D 18 se užitím symbolu příslušné zá

kazové nebo příkazové značky vyjadřuje omezení platné 

pro příslušný jízdní pruh. Provedení značky musí odpoví

dat skutečné situaci, počtu a uspořádání jízdních pruhů 

(obr. 130).

Pokud má omezení v jízdním pruhu pokračovat za křižo

vatkou, je nutno značku č. D18 opakovat. Platnost omezem 
vyjádřeného značkou č. D18 se ukončuje užitím značky vy

jadřující počet a uspořádání jízdních pruhů odpovídající 

skutečnosti a neobsahující již symbol zákazové nebo příka

zové značky, tj. užitím značky č. D 16a až č. D 16d a č. D17. 

Značka č. D18 se umísťuje tam, kde omezení v jízdním pru

hu začíná.

Obr 130

6.2.4.34. Vyhrazený jízdní pruh (č. D 19a)

Dopravní značkou č. D 19a se vyznačuje jízdní pruh vyhra

zený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo 

pro trolejbusy. Provedení značky musí vyjadřovat skutečný 

počet jízdních pruhů a situování vyhrazeného pruhu ve 

vztahu k ostatním jízdním pruhům (obr. 131).

Pokud to situace vyžaduje, může být značkou č. D 19a vy

značen vyhrazený pruh i z protisměru (obr. 132).

Vyhrazený jízdní pruh se současně vyznačuje na silnici po

délnými čarami vodorovného značení (č. V 1 nebo č. V 2)

50



UMÍSŤOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

a značkou č. V 14 "Nápisy na silnici" s nápisem "BUS". 

Pokud vyhrazený pruh přechází přes křižovatku, vyznačuje 

se vodorovným značením i v prostoru křižovatky.

ill

Obr. 131

Pokud vyhrazený jízdní pruh pokračuje i za křižovatkou, je 

nutno značku č. D 19a opakovat. Je-li jízdní pruh vyhrazený 

jen na určitou dobu, uvádí se tato doba ve spodní části znač
ky. Značka č. D 19a se umísťuje u začátku vyhrazeného jízd

ního pruhu.

ki*i

Obr. 132

6.2.4.35. Konec vyhrazeného jízdního pruhu (č. D 19b)

Dopravní značkou č. D 19b se vyznačuje konec jízdního pru

hu vyhrazeného pro autobusy městské hromadné dopravy 

osob nebo pro trolejbusy, pokud končí mimo křižovatku. 

Provedení značky č. D 19b musí odpovídat skutečné situaci, 

počtu a uspořádání jízdních pruhů v místě ukončení vyhra

zeného pruhu. Značka č. D 19b se umísťuje u konce vyhra

zeného jízdního pruhu.

6.2.4.36. První pomoc (č. D 20)

Dopravní značka č. D 20 informuje o blízkosti zařízení, kde 

je poskytována služba první pomoci. Způsob užití značky 

č. D 20 a zásady umísťování jsou obdobné jako pro znač

ku č. D10 "Nemocnice".

6.2.4.37. Informace (č. D 21)

Dopravní značka č. D 21 informuje o blízkosti místa, kde lze 
obdržet zejména turistické informace. Způsob užití značky 

č. D 21 a zásady umísťování jsou obdobné jako pro značku 

č. D10.

6.2.4.38. Telefon (č. D 22)

Dopravní značka č. D 22 informuje o blízkostí místa, kde je 

veřejně přístupný telefonní přístroj. Způsob užití značky 
č. D 22 a zásady umísťování jsou obdobné jako pro znač

ku č. D10.

6.2.4.39. Čerpací stanice (č. D 23a)

Dopravní značka č. D 23a informuje o blízkosti čerpací sta

nice pohonných hmot. Způsob užití značky č. D 23a a zása
dy pro umísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.40. Opravna (č. D 23b)

Dopravní značka č. D 23b informuje o blízkosti opravny mo
torových vozidel. Způsob užití značky č. D 23b a zásady pro 

umísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.41. Tábořiště pro stany (č. D 24a)

Dopravní značka č. D 24a informuje o blízkosti tábořiště 

pro stany. Způsob užití značky č. D 24a a zásady pro u- 
mísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.42. Tábořiště pro obytné přívěsy (č. D 24b)

Dopravní značka č. D 24b informuje o blízkosti tábořiště pro 

obytné přívěsy. Způsob užití značky č. D 24b a zásady pro 
umísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.43. Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy (č. D 24c)

Dopravní značka č. D 24c informuje o blízkostí tábořiště pro 

stany a obytné přívěsy. Způsob užití značky č. D 24c a zása

dy pro umísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.44. Hotel nebo motel (č. D 25)

Dopravní značka č. D 25 informuje o blízkostí hotelu nebo 

motelu. Způsob užití značky č. D 25 a zásady pro umísťo

vání jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.45. Stanoviště policie (č. D 26)

Dopravní značka č. D 26 informuje o blízkosti stanoviště ne

bo útvaru policie. Způsob užití značky č. D 26 a zásady pro 

umísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.46. Restaurace (č. D 27a)

Dopravní značka č. D 27a "Restaurace" informuje o blízkos

tí restaurace. Způsob užití značky č. D 27a a zásady pro u- 

mísťování jsou obdobné jako pro značku č. D10.
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6.2.4.47. Občerstvení (č. D 27b)

Dopravní značka č. D 27b informuje o blízkosti zařízení, kde 

je poskytováno občerstvení. Pokud je místo již označeno 

značkou č. D 27a "Restaurace", značky č. D 27b se neužívá. 

Způsob užití značky č. D 27a a zásady pro umísťování jsou 

obdobné jako pro značku č. D10.

6.2.4.48. WC (č. D 28)

Dopravní značka č. D 28 informuje o blízkosti veřejně pří

stupného WC. Značky č. D 28 se neužívá, pokud je místo již 

označeno značkou č. D 25 "Hotel nebo motel", č. D 27a 

"Restaurace" nebo pokud je nápisu "WC" užito na dodatko

vé tabulce pod značkou označující parkoviště. Způsob užití 

značky č. D 28 a zásady pro umísťování jsou obdobné jako 

pro značku č. D10.

6.2.4.49. Zastávka autobusu (č. D 29a)

Dopravní značkou č. D 29a se označuje zastávka autobusu, 

pokud je to pro bezpečnost silničního provozu významné. 

Značky č. D 29a se užívá k označení zastávky delší než 30 m, 

případně pokud umístění zastávky není dostatečně zřetelné. 

K označení společné zastávky autobusu a trolejbusu se uží

vá značky obsahující symboly obou dopravních prostředků 

(obr. 133). Značky není nutno užít v případě, kdy je prostor 

zastávky vyznačen vodorovnou značkou č. V 11 "Zastávka 

autobusu nebo trolejbusu" a pokud je zajištěna její funkč

nost.

Obr. 133

Značka č. D 29a se umísťuje u zadní hranice prostoru za

stávky, předm hranici vymezuje označník zastávky.

6.2.4.50. Zastávka tramvaje (č. D 29b)

Dopravní značkou č. D 29b se označuje zastávka tramvaje 

bez nástupního ostrůvku. Způsob užití značky č. D 29b a zá

sady pro umísťování jsou obdobné jako pro značku 

č. D 29a.

6.2.4.51. Zastávka trolejbusu (č. D 29c)

Dopravní značkou č. D 29c se označuje zastávka trolejbu

su. Způsob užití značky č. D 29c a zásady pro umísťová- 

ní jsou obdobné jako pro značku č. D 29a.

6.2.4.52. Návěst před křižovatkou (č. D 30a)

Dopravní značka č. D 30a informuje na dálnici o názvu nej- 

bližší křižovatky a o vzdálenosti k ní. Vzdálenost uvedená 

ve spodní části značky se vztahuje k začátku náběhu (klínu) 

odbočovacího pruhu.

Dopravní značka č. D 30a se umísťuje před začátkem klínu 

odbočovacího pruhu ve vzdálenosti 2000 m u křižovatek ty

pu II (např. křížení dvou dálnic) a ve vzdálenosti 1000 m 

u křižovatek typu I (ostatní případy křížem). Pokud to nem 

možné vzhledem k délce průpletových úseků před křižo

vatkou, lze tuto vzdálenost prodloužit, pak musí být skuteč

ná vzdálenost uvedena na dopravní značce.

6.2.4.53. Návěst před křižovatkou (č. D 30b)

Dopravní značky č. D 30b "Návěst před křižovatkou" se uží

vá na dopravně významné silnici před mimoúrovňovou kři

žovatkou k informaci o vyznačených cílech ve směru přímo 

a ve směru odbočení.

Značka č. D 30b užitá na dálnici má základní barvu zelenou. 

Cíle ležící na jiné silnici jsou na vloženém poli:

- zelené barvy, jde-li o cíle na dálnici,

- modré barvy, jde-li o cíle mimo dálnici,

- bílé barvy, jde-li o místní cíle (části obce, apod.).

Značka č. D 30b užitá mimo dálnici má základní barvu mod

rou.

ímm
1—TM

jiiiimiH

Obr. 134

Před křižovatkou se silnicí nižšího dopravního významu se 

značka č. D 30b umísťuje po pravé straně jízdního pásu, 

zpravidla ve vzdálenosti 500 m před začátkem klínu odbo

čovacího pruhu, údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části 

značky (obr. 134).
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Obr. 136

Obr. 135

Před křižovatkou dopravně významných silnic lze značky 

č. D 30b umísťovat na portálech ve vzdálenosti zpravidla 

1000 m a 500 m před začátkem klínu odbočovacího pruhu, ú- 

daj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části značek (obr. 135). 

Podrobnosti stanoví Zásady pro orientační dopravní znače

ní na pozemních komunikacích (v návrhu). Pro dálnice sta

noví podrobnosti Zásady pro navrhování a umísťování ori

entačního dopravního značení na dálnicích č. j. 21.531 /90-250 

ze dne 21. prosince 1990.

6.2.4.54. Návěst před křižovatkou (č. D 30c)

Dopravní značka č. D 30c informuje o směru k vyznačeným 

cílům a o počtu a uspořádání jízdních pruhů. Značky lze u- 

žít na dopravně významné silnici před křižovatkou, kde je 

nutno zejména s přihlédnutím k předcházejícímu průběhu 

silnice zdůraznit skutečný počet a uspořádání jízdních pru

hů. Na dálnici se zpravidla tato značka neužívá.

Na složitější křižovatce s odsazenými výjezdy lze značku 

č. D 30d umístit i po straně jízdního pásu u místa rozštěpu 

kolektoru a větve křižovatky společně se značkou č. D 31 

"Směrová tabule".

Pokud z tohoto místa pokračuje jako průběžný pouze jeden 

jízdní pruh, je na značce č. D 30d šipka jen po levé straně 

(obr. 138).

Obr. 137

Značka opakuje informace uvedené na značce č. D 30b, kte

rá značce č. D 30c předchází. Pro barevnou úpravu značky 
platí stejné zásady jako pro značku č. D 30b. Značka č. D 30c 

se umísťuje zpravidla ve vzdálenosti 250 m před začátkem 

klínu odbočovacího pruhu. Pokud vzhledem k místním 

podmínkám nelze vzdálenost dodržet, uvádí se skutečná 

vzdálenost ve spodní části značky.

6.2.4.55. Návěst před křižovatkou (č. D 30d)

Dopravní značka č. D 30d informuje o cílech a o počtu jízd

ních pruhů v přímém směru na mimoúrovňové křižovatce. 

Značka opakuje údaje uvedené na značce č. D 30b (pro pří

mý směr), pro barevnou úpravu značky platí stejné zásady 
jako pro značku č. D 30b.

Značka č. D 30d se umísťuje nad vozovkou a to tak, že se šip
ky značky nacházejí přibližně nad osami průběžných jízd

ních pruhů. Při umístění na úrovni začátku náběhu (klínu) 

odbočovacího pruhu se vedle značky č. D 30d umísťuje 

značka č. D 30f "Návěst před křižovatkou" (obr. 136).

Při umístění portálu nad odbočovacím pruhem v plné šířce, 

se vedle značky č. D 30d umísťuje značka č. D 30e "Návěst 

před křižovatkou” (obr. 137).

Obr. 138

6.2.4.56. Návěst před křižovatkou (č. D 30e)

Dopravní značka č. D 30e informuje o cílech a počtu jízdních 

pruhů ve směru odbočení na mimoúrovňové křižovatce. 

Značka opakuje údaje uvedené na značce č. D 30b (pro od
bočující směr), pro barevnou úpravu značky platí stejné zá

sady jako pro značku č. D 30b. Sklon šipky vyjadřuje směr 

odbočení a počet šipek odpovídá počtu jízdních pruhů ve 

směru odbočení.

Značky č. D 30e se užívá v tom případě, kdy s přihlédnutím 

k místním podmínkám je možno značku umístit až u místa,
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kde je odbočovací pruh již v plné šířce. Značka se umísťuje 

buď nad příslušným odbočovacím pruhem vedle značky 

č. D 30d nebo samostatně po straně jízdního pásu. 

Přednostně se však náhradou za značku č. D 30e užívá znač
ky č. D 30f u začátku náběhu (klínu) odbočovacího pruhu.

6.2.4.57. Návěst před křižovatkou (č. D 30f)

Dopravní značky č. D 30f se užívá podle stejných zásad jako 

značky č. D 30e pouze s tím rozdílem, že se značka umísťu

je na úrovni začátku náběhu (klínu) odbočovacího pruhu 

(obr. 139).

Obr. 139

6.2.4.58. Směrová tabule (č. D 31)

Dopravní značka č. D 31 uvádí poslední informaci o dli 

a směru odbočení na mimoúrovňové křižovatce. Značka o- 

pakuje údaje uvedené na značce č. D 30b pro odbočující směr. 
Je-li značky užito na výjezdu směrem k dálnici, je základní 

barva značky zelená; pokud se značka nachází na výjezdu 

k jiné silnid, je základní barva značky modrá. Místní cíl je ve 

vloženém poli bílé barvy s černými písmeny (obr. 140).

Obr HO

Značka č. D 31 se umísťuje v klínu mezi průběžnými pruhy 

a pruhem pro odbočení po levé straně začátku výjezdové 

větve křižovatky.

Jestliže směrový oblouk výjezdové větve neumožňuje jeho 

bezpečné projetí rychlostí vyšší než 50 km.h1, pak se tato 

značka doplňuje dopravním zařízením č. Z 3 "Vodicí tabu

le". Další průběh oblouku se vyznačí "zkrácenými vodícími 

tabulemi" Z3, obsahujícími jednu šipku.

6.2.4.59. Dálková návěst (č. D 32)

Dopravní značky č. D 32 se užívá k potvrzení směru jízdy za 

mimoúrovňovou nebo dopravně významnou úrovňovou 

křižovatkou. Značka č. D 32 užitá na dálnici má základní 

barvu zelenou, na jiné silnici modrou. Značky č. D 32 lze u- 

žít i při volné trase silnice; cíle uvedené na značce lze dopl

nit i údajem o vzdálenosti v km, v takovém případě je znač

ka v provedení bez svislé šipky (obr. 141).

Obr 141

Na dálnici, případně u jiné mimoúrovňové křižovatky, se 

značka č. D 32 umísťuje přibližně 100 m za ukončením při

pojovacího pruhu; u úrovňové křižovatky ve vzdálenosti do 

100 m za hranid křižovatky.

6.2.4.60. Směrová tabule pro příjezd k dálnici (č. D 33a)

Dopravní značka č. D 33a informuje o cíli a směru (přímém) 

příjezdu k dálnici. Značky se užívá před všemi významný

mi křižovatkami v oblasti, odkud je využití dálnice doprav
ně výhodné. Na značce mohou být uvedeny i dva cíle (pro 

oba směry dálnice).

Značka č. D 33a se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 

30-150 m a v obci 10-100 m před hranicí křižovatky.

6.2.4.61. Směrová tabule pro příjezd k dálnici (č. D 33b)

Dopravní značka č. D 33b informuje o cíli a směru odbočení 

k dálnici. Ostatm zásady pro užívání a umísťování značky 

č. D 33b jsou stejné jako pro značku č. D 33a (obr. 142).

6.2.4.62. Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motoro
vá vozidla (č. D 34a)

Dopravní značka č. D 34a informuje o cíli a směru (přímém) 

příjezdu k silnici pro motorová vozidla. Ostatní zásady pro 

užívání a umísťování značky č. D 34a jsou stejné jako pro 

značku č. D 33a.

6.2.4.63. Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motoro
vá vozidla (č. D 34b)

Dopravní značka č. D 34b informuje o cíli a směru odbočení k sil

nici pro motorová vozidla. Ostatní zásady pro užívám a umísťo- 

vám značky č. D 34b jsou stejné jako pro značku č. D 33a.
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Obr. 142

6.2.4.64. Návěst před křižovatkou (č. D 35a)

Dopravní značka č. D 35a informuje o směru, cílech a o tom, 

že na křižující silnici platí zvláštní ustanovení o provozu 

(např. o provozu na silnici pro motorová vozidla) nebo ú- 

prava provozu, na kterou je nutno řidiče upozornit (např. e- 

xistence vyhrazeného jízdního pruhu). Odlišnou šířkou čar 

se na značce rozlišuje průběh hlavní a vedlejší silnice.

Značka č. D 35a se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 

250 - 500 m, v obci 50 -100 m před hranicí křižovatky.

6.2.4.65. Návěst před křižovatkou (č. D 35b)

Dopravní značka č. D 35b informuje o směru k vyznačeným cí

lům. Značky se užívá před dopravně významnými křižovat

kami, zejména křižovatkami silnic I. třídy, H třídy a důležitých 

silnic v obci. Na značce je schematicky vyjádřen tvar křižovat

ky a současně vyznačena hlavní a vedlejší silnice. Silnice, kte

ré se křižují nebo spojují pod úhlem větším než 70°, se vyzna

čují jako kolmice. Hlavní silnice je na značce vyznačena čárou 

dvojnásobné šířky než čára vyznačující vedlejší silnici.

Značka č. D 35b se doplňuje číslem silnice, popřípadě sym

bolem značky č. D 14a nebo č. D 15a (pokud vyznačuje 

směr k dálnici nebo silnici pro motorová vozidla).

Značka č. D 35b se umísťuje mimo obec 250-500 m před hra

nicí křižovatky. V obci se značka umísťuje ve vzdálenosti 

50-100 m před hranicí křižovatky, výjimečně může být tato 

vzdálenost kratší, i v takovém případě však musí být znač

ka umístěna před začátkem úseku určeného pro řazení vo

zidel před křižovatkou. Pokud je vzdálenost mezi význam

nými křižovatkami menší než spodní hranice rozmezí sta

noveného pro umístění značky č. D 35b, užije se pouze jedi

né značky v odpovídajícím provedení (obr. 143).

6.2.4.66. Návěst před křižovatkou (č. D 35c)

Dopravní značka č. D 35c předem informuje o omezení na

cházejícím se na silnici za křižovatkou. Druh zákazu (pří

padně nebezpečí) je vyjádřen symbolem příslušné zákazové 

(případně výstražné) značky (obr. 144,145).

Obr. 143

Obr. 144

Obr. 145

Značky se užívá především mimo obec, v obci se přednost

ně užívá značky č. D 35d.

V případě dočasného omezení se užívá značky č. D 44a 

"Návěst před objížďkou". Ostatní zásady pro užívání a u- 

mísťování značky č. D 35c jsou obdobné jako pro znač

ku č. D 35b.

6.2.4.67. Návěst před křižovatkou (č. D 35d)

Dopravní značka č. D 35d předem informuje v obci o záka

zu, který se nachází za křižovatkou a o směru objíždění. 

Druh omezem je vyjádřen symbolem příslušné značky.

V případě dočasného omezení se užívá značky č. D 44a se 

symbolem příslušné značky.
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Značka č. D 35d se umísťuje ve vzdálenosti 50-100 m před 

hranicí křižovatky, výjimečně ve vzdálenosti kratší, vždy 

však před začátkem úseku určeného pro řazení vozidel před 

křižovatkou.

6.2.4.68. Návěst před křižovatkou (č. D 35e)

Dopravní značka č. D 35e předem informuje o skutečnosti, 

že na nejbližší křižovatce je místní úpravou silničního pro

vozu zakázáno odbočování vlevo. Na značce se současně 

vyznačuje směr jízdy k dosažení silnice ve směru levého od

bočení. Význam značky může být zvýrazněn užitím symbo

lu značky č. B 24b obdobně jako u značky č. D 35d.

Značky č. D 35e se užívá zpravidla v obci a umísťuje se pod

le stejných zásad jako značka č. D 35d.

6.2.4.70. Směrová tabule (s dvěma cíli) (č. D 36b)

Dopravní značka č. D 36b informuje o dálkovém a blízkém 

cfli v přímém směru silnice. Dálkový cíl se uvádí nad cílem 

blízkým. Pokud se uvádí doplňkový cíl (tj. cíl, který neleží 

na silnici uváděného čísla), vyznačuje se odděleně na smě

rové tabuli č. D 36a bez čísla silnice.

Ostatní zásady pro užívání a umísťování značky č. D 36b 

jsou stejné jako pro značku č. D 36a.

6.2.4.71. Směrová tabule (s jedním cílem) (č. D 36c)

Dopravní značka č. D 36c informuje o cíli ve směru odboče- 
m na nejbližší křižovatce. Ostatm zásady pro užívání a u- 

mísťování značky č. D 36c jsou obdobné jako pro znač

ku č. D 36a.

6.2.4.69. Směrová tabule s jedním cílem (č. D 36a)

Dopravní značka č. D 36a informuje o cíli a případně o vzdále
nosti a číslu silnice v přímém směru silnice. Číslo silnice I. ne

bo II. třídy se uvádí v rámečku (pokud se uvedený cíl na silni

ci daného čísla nachází). Mimo obec se na značce uvádí vzdá

lenost cíle v kilometrech, v obci není nutno vzdálenost uvádět.

Značky č. D 36a se užívá především před křižovatkou 

v kombinaci se směrovými tabulemi pro odbočení. V tako

vém případě se tabule pro přímý směr umísťuje nejvýše 

(obr. 146).

iiímWnTTTTi

jniiiiii

\mmm

Obr. 146

Kombinace těchto značek může být provedena na společné 
tabuli Značky č. D 36a se neužívá před křižovatkou s do

pravně málo významnou silnicí, zde postačuje pouze umís

tění směrové tabule pro odbočem. Značky č. D 36a lze dále 

užít za dopravně významnou křižovatkou pro potvrzení 

směru jízdy, pokud k tomuto účelu není užito značky č. D 32 

"Dálková návěst".

6.2.4.72. Směrová tabule (s dvěma cíli) (č. D 36d)

Dopravní značka č. D 36d informuje o dálkovém a blízkém 

cíli ve směru odbočení na nejbližší křižovatce. Ostatní zása

dy pro užívání a umísťování značky č. D 36d jsou obdobné 

jako pro značku č. D 36b, resp. č. D 36a.

6.1.4.73. Směrová tabule k místnímu cíli (č. D 37a)

Dopravní značka č. D 37a informuje o směru a případně 

vzdálenosti k části obce. Ostatní zásady pro užívám a u- 

mísťování značky č. D 37a jsou obdobné jako pro značku 

č. D 36a.

6.2.4.74. Směrová tabule k jinému cíli (č. D 37b)

Dopravní značka č. D 37b informuje o směru a případně 
vzdálenosti k jinému cíli, než je obec nebo část obce. 

Značkou se přednostně vyznačuje směr k zařízemm a objek
tům majícím vztah k silničnímu provozu a službám účastní

kům silničního provozu. Druh zařízení nebo poskytovaných 

služeb se na značce vyjadřuje stručným nápisem nebo sym

bolem. Především se využívá symbolů dopravních značek, 

označení nebo obecně srozumitelných symbolů, nápisů 
a piktogramů (obr. 147).

Ostatní zásady pro užívání a umísťování značky č. D 37b 

jsou obdobné jako pro značku č. D 36a.

6.2.4.75. Obec (č. D 38a)

Dopravní značka č. D 38a informuje o názvu obce. Značka 

současně vymezuje místo, od kterého platí ustanovení pra
videl silničního provozu upravující pravidla chovám v obci 

(nejvyšší dovolená rychlost, jízda v jízdních pruzích apod.).

Značka č. D 36a se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 

30-150 m a v obci 10-100 m před hranicí křižovatky (vždy 

před začátkem úseku řazení před křižovatkou). Za křižovat

kou se značka umísťuje ve vzdálenosti do 100 m za hranicí 

křižovatky.

Značka č. D 38a ukončuje platnost omezení vyjádřeného 

značkou č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost"; pokud má ú- 

prava hranice nejvyšší dovolené rychlosti pokračovat, je 

nutno značku č. B 20a pod značkou č. D 38a opakovat.
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Obr. 147

Značka č. D 38a se umísťuje zpravidla u začátku zastavěné 

oblasti přilehlé k silnici, případně až u místa, od kterého je 

nutno stanovit, aby platila pravidla chování v obci.

6.2.4.76. Konec obce (č. D 38b)

Dopravní značka č. D 38b informuje o konci obce. Značka 

č. D 38b ukončuje platnost omezení vyjádřeného značkou 

č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost"; pokud má úprava hra

nice nejvyšší dovolené rychlosti pokračovat dále, je nutno 

značku č. B 20a pod značkou č. D 38b opakovat.

Značka č. D 38b se umísťuje na úrovni značky č. D 38a.

6.2.4.77. Silnice I. třídy (č. D 39a)

Dopravní značkou č. D 39a se označuje silnice I. třídy a in
formuje o číslu silnice. Samostatně se značky užívá za křižo

vatkou pro potvrzení směru jízdy, pokud k tomuto účelu 

není užito směrové tabule (č. D 36a nebo č. D 36b). Ve větší 

míře se pro zlepšení orientace užívá symbolu značky 

č. D 39a na návěstích před křižovatkami a na směrových ta
bulích. Značka č. D 39a se umísťuje za křižovatkou ve vzdá

lenosti 5-20 m za hranicí křižovatky.

6.2.4.78. Silnice I. třídy (č. D 39b)

Pro užívání a umísťovám značky č. D 39b platí stejné zásady 

jako pro značku č. D 39a.

6.2.4.79. Silnice II. třídy (č. D 39c)

Dopravní značkou č. D 39c se označuje silnice II. třídy a in
formuje o číslu silnice. Ostatní zásady pro užívání a umís

ťování značky č. D 39c jsou stejné jako pro značku č. D 39a.

6.2.4.80. Silnice pro mezinárodní provoz (č. D 40)

Dopravní značkou č. D 40 se označuje silnice pro meziná
rodní provoz a informuje o číslu této silnice. Číslo silnice se 

uvádí za písmenem "E" a je stanoveno v příloze I. Evropské 
dohody. Pro umísťování značky č. D 40 platí Společné opat
ření FMD, MV ČR a MV SR k provádění Evropské dohody 

o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR) 

č. j. 11.107/86 ze dne 9.4.1984. Při souběhu dvou nebo více 

těchto silnic se uvádějí všechna čísla (při umístění nad sebou 

nižší číslo výše, obr. 148).

Obr. 148

V kombinaci se značkou č. D 39 se značka č. D 40 umís

ťuje dole. K vyznačení změny směru silnice může být znač

ka č. D 40 provedena ve tvaru šipky.

Ostatní zásady pro užívání a umísťování značky č. D 40 jsou 

obdobné jako pro značku č. D 39a.

6.2.4.81. Kilometrovník (č. D 41)

Dopravní značkou č. D 41 se vyznačuje vzdálenost v km od 

začátku silnice ve směru staničení. Na dálnici a případně i ji

né směrově rozdělené silnici se značky č. D 41 umísťují ve 

středmm dělicím pásu ve vzdálenosti po 0,5 km.

Na směrově nerozdělené silnici se značky č. D 41 umís

ťují při pravé straně silnice ve vzdálenosti zpravidla po 

0,5 km. Na značce lze šipkou vyjádřit směr k nejbližší tele

fonní hlásce (obr. 149).

200,5 f.

Obr. 149
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6.2.4.82. Hranice kraje (č. D 42a)

Dopravní značkou č. D 42a se označuje hranice správního ú- 

zemí. Značka č. D 42a se umísťuje na hranici území, které o- 

značuje. Pod značku č. D 42a se umísťuje značka č. D 42b 

"Hranice okresu".

6.2.4.83. Hranice okresu (č. D 42b)

Dopravní značkou č. D 42b se označuje správní území okre

su. Značka se umísťuje na hrardci území, které označuje.

6.2.4.84. Jiný název (č. D 43)

Dopravní značkou č. D 43 se označuje řeka, pohoří, přírodní 

rezervace, rekreační oblast, část obce, apod., pokud je to pro 

orientaci účastníka silničního provozu významné. Podle vý

znamu lze směr k cíli uvedeném na značce č. D 43 vyznačit 

pomocí značek č. D 37a nebo č. D 37b.

Značka č. D 43 se umísťuje u začátku oblasti, kterou označuje.

6.2.4.86. Návěst před objížďkou (č. D 44b)

Dopravní značka č. D 44b uvádí bližší informace o uzavírce 

silnice a objížďce, zejména místopisné údaje, délku uzavírky 

a objížďky, druh vozidel, jichž se uzavírka týká.

Značky č. D 44b se užívá k označem uzavírky zejména mi

mo obec a pokud je uvedení místopisných údajů pro orien

taci významné (např. objíždková trasa začíná ve větší vzdá

lenosti před uzavírkou, v případě delší trasy objíždky 

apod.). Značka č. D 44b se umísťuje ve vzdálenosti 

50 - 100 m před hranicí křižovatky, na které je nutno odbo

čit na objížďkovou trasu.

6.2.4.87. Směrová tabule pro vyznačení objížďky (č. D 44c) 

Dopravní značka č. D 44c informuje o cíli a směru průběhu 

objížďkové nebo odklonové trasy. Značky se užívá v přípa

dech, kdy se trasy rozdělují podle jednotlivých cílů nebo po

kud na téže silnici probíhá více objížděk nebo odklonů 

směřujících k různým cílům (obr. 151).

6.2.4.85 č. Návěst před objížďkou (č. D 44a)

Dopravní značkou č. D 44a (obr. 150) se označuje uzavírka 

silnice nebo dopravní omezení. Druh omezení vyjadřuje 

symbol příslušné značky. Pokud je to pro orientaci na ob

jížďkové trase významné, uvádějí se na značce i názvy obcí.

Na značce je rovněž schematicky vyjádřen směr, průběh ob

jížďky a její délka. Při krátkodobé uzavírce a při uzavírce 

v obci s nepodstatným prodloužením trasy po objížďce se 

délka objížďky neuvádí.

UZAVŘENA

Obr. 150

Průběh odklonové trasy pro průjezdní dopravu obcí se vy

značuje značkami č. D 44c s nápisem "TRANZIT” (obr. 152).

Pokud není nutno v průběhu objížďkové nebo odklonové 

trasy vyznačovat cíl, užívá se značky č. D 44d. Ostatm zása

dy pro užívám a umísťování značky č. D 44c jsou stejné jako 

pro značku č. D 44d.
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Obr. 151

TRANŽrry
Značky č. D 44a v odpovídajícím provedení se užívá i k o- 

vlivněm a usměrnění silničního provozu na odklonové tra

sy, pokud to situace v silničním provozu vyžaduje (např. 

v období dopravních špiček, smogové situace apod.).

Značka č. D 44a se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 

250-500 m a v obci 50-100 m před hranicí křižovatky, na kte

ré je nutno odbočit na objížďkovou nebo odklonovou trasu.
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6.2.4.88. Směrové tabule pro vyznačení objížďky (č. D 44d) 

Dopravní značkou č. D 44d "Směrové tabule pro vyznače

ní objížďky" se vyznačuje směr objížďky nebo odklonové 

trasy v celém jejím průběhu až po vyústění na původní sil

nici. Značky se užívá před každou křižovatkou, kde trasa 

mění směr nebo kde není její průběh zřejmý a před kaž

dou významnější křižovatkou bez ohledu na další směr 

trasy.

K vyznačení směru přímo se značka umísťuje svisle, tj. šip

kou směřující nahoru. Při souběhu více objížďkových tras je 

lze rozlišit římskými číslicemi ve spodní části značky (po

kud se neužije značek č. D 44c). Platí-li objížďka nebo od

klon jen pro určitý druh vozidla, užije se pod značkou do

datková tabulka č. E 9 "Druh vozidla" (obr. 153), případně 

lze vyznačit symbol dodatkové tabulky č. E 9 přímo na znač
ce č. D 44d.

Značka č. D 44c se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 

30-150 m, v obci 10-100 m před hranicí křižovatky. Při krát

kodobé uzavírce lze značku umístit pod značku upravující 

přednost v jízdě na křižovatce.

Obr. 153

6.2.4.89. Změna místní úpravy (č. D 45)

Dopravní značkou č. D 45 se označuje změna místní úpra

vy silničního provozu, změna v organizaci provozu, nezvy
klé stavební uspořádám silnice apod. Druh úpravy nebo 

druh nebezpečí se vyjadřuje stručným nápisem, případně 

vhodným symbolem. Na silnici s významným mezinárod

ním provozem lze texty na značce uvádět i cizojazyčně, ze

jména v anglickém jazyce, případně v jazyce sousedního 

státu.

Značky č. D 45 se užívá zejména k upozorněm na změnu 

přednosti v jízdě (především ze směru, kde nově platí po

vinnost dát přednost v jízdě, obr. 154), na poruchu činnos

ti přejezdového zabezpečovacího zařízem, na převedení 

provozu na tramvajový pás (text "Jízda po tramvajovém pá
su") apod. Značky lze užít i opakovaně s udáním vzdále

nosti ve spodní části značky.

POZOR

A
ZMĚNA PŘEDNOSTI 

V JÍZDĚ

Obr. 154

Značka č. D 45 se umísťuje mimo obec ve vzdálenosti 

250-500 m a v obci 50-100 m (v obci výjimečně do 25 m) 

před místem, ke kterému se značka vztahuje.

6.2.4.90. Návěst změny směru jízdy (č. D 46)

Dopravní značka č. D 46 předem informuje zejména o změ

ně směru jízdy do protisměru směrově rozdělené silnice 

a změně do původního směru jízdy (obr. 155).

200 m200 m

Obr. 155

Značky se užívá zejména v případě uzavírky jednoho jízd

ního pásu nebo případně i při ukončení směrově rozdělené 

silnice. Na značce musí být vyjádřena skutečná změna smě

ru jízdy, počet jízdních pruhů a vzdálenost k místu změny 

směru jízdy.

Na dálnici se značka č. D 46 umísťuje po obou stranách jízd

ního pásu ve vzdálenosti cca 200 m před místem změny 

směru jízdy v kombinaci s označením uzavírky. V obci se 

značka umísťuje ve vzdálenosti 50-100 m před místem změ

ny směru jízdy.

6.2.4.91. Objíždění tramvaje (č. D 47)

Dopravní značkou č. D 47 se označuje místo, kde je vzhle

dem k místním podmínkám povoleno objíždět vlevo tram

vaj stojící v zastávce. Značka se umísťuje před koncem za
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stávky, případně pod značkou č. D 29 "Zastávka tramvaje" 

na společném sloupku (obr. 156).

Značkou č. D 47, na které je ve spodní části vyznačen sym

bol dodatkové tabulky č. E 4 "Délka úseku" (obr. 157), se o- 

značuje úsek (v odpovídající délce), ve kterém je povolena 

jízda podél tramvaje vlevo. Má-li taková úprava pokračovat 

i za křižovatkou, je nutno značku č. D 47 v provedení s do

datkovou tabulkou č. E 4 opakovat. První značka se umísťu

je u začátku úpravy provozu a pokud úprava pokračuje za 

křižovatkou, další navazující značka se umísťuje ve vzdále

ností do 25 m za hranicí křižovatky.

I 2 km f
------------- U

lost). Omezení vyplývající z významu značek, jejichž sym

boly jsou na značce č. D 48a užity, platí až k místu, kde je zó

na (oblast) ukončena značkou č. D 48b. Možnost odlišné ú- 

pravy uvnitř zóny užitím příslušných značek není vylouče-

Vyznačení zóny musí být provedeno jednoznačně a srozumi

telně, není vhodné překrývání řady zón s dopravním omeze

ním navzájem (zejména na území větších měst). Doplňující ú- 

daje o platností omezení pro některé druhy vozidel, o době 

platnosti, apod., se uvádějí ve spodní části značky vhodnými 

nápisy nebo symboly. Pro zlepšení orientace v rozsahu ome

zení (např. na území měst), je vhodné značku doplnit ozna

čením částí obce, které se omezení týká (obr. 158).

ZÓNA ZÓNA

Obr. 158

Značkou lze vyznačovat i specifická omezení vycházející z a- 

typických dopravních podmínek, např. pro uzavřené objek

ty, pro provoz na účelových silnicích neveřejných uvnitř 

podniku (obr. 159), apod.

ZÓNA

PŘEDNOST PROVOZU DRÁHY 
BOČNÍ ODSTUP OD KOLEJÍ 1.5m

---- --------------------------------------------------------------------- g----

Obr. 157 Obr. 159

6.2.4.92. Zóna s dopravním omezením (č. D 48a)

Dopravní značkou č. D 48a se vyznačuje oblast (např. část 
obce), kde platí zákaz nebo dopravní omezení, které se vy

jadřuje symbolem příslušné značky (značek) na značce 

č. D 48a. Značkou se především vyznačuje omezení vztahu

jící se k ploše, resp. oblastí (např. zákaz stání, omezená rych-

Značka č. D 48 se umísťuje na začátku zóny s dopravním o- 

mezením na všech silnicích ústících do dané oblasti.

6.2.4.93. Konec zóny s dopravním omezením (č. D 48b)

Dopravní značkou č. D 48b se vyznačuje konec oblasti s do

pravním omezením stanoveným značkou č. D 48a. Značka
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č. D 48b obsahuje stejné symboly a údaje jako značka 

č. D 48a, jejíž platnost ukončuje (obr. 160).

Značka č. D 48b se umísťuje na konci zóny s dopravním o- 

mezením na všech silnicích směřujících ze zóny, zpravidla 

na úrovni umístění značky č. D 48a.

zónV

/
Obr. 160

6.2.4.94. Obytná zóna (č. D 49a)

Dopravní značkou č. D 49a se vyznačuje oblast, kde platí 

zvláštní ustanovení o provozu v obytné zóně (obr. 161).

Obr. 162

6.2.4.96. Pěší zóna (č. D 50a)

Dopravní značkou č. D 50a se vyznačuje oblast, kde platí 
zvláštní ustanovení o provozu v pěší zóně. Údaje o tom, pro 

koho je vjezd do pěší zóny povolen a případně v jaké době, 

se uvádějí ve spodní části značky (nápisem nebo symbolem, 

obr. 163).

Obr. 163

Obr. 161

Značka č. D 50a se umísťuje na začátku pěší zóny u míst, kte

ré jsou určeny pro vjezd vymezených vozidel do této oblas

ti.

Značka č. D 49a se umísťuje na začátku obytné zóny na 

všech silnicích ústících do dané oblasti.

6.2.4.95. Konec obytné zóny (č. D 49b)

Dopravní značkou č. D 49b se vyznačuje konec oblasti, kde 

platí zvláštní ustanovení o provozu v obytné zóně (obr. 160).

Značka č. D 49b se umísťuje na konci obytné zóny na všech 

silnicích směřujících ze zóny, zpravidla na úrovni umístění 

značky č. D 49a.

6.2.4.97. Konec pěší zóny (č. D 50b)

Dopravní značkou č. D 50b se vyznačuje konec oblasti, kde 

platí zvláštní ustanovení o provozu v pěší zóně. Značka 

č. D 50b obsahuje stejné symboly a nápisy jako značka 

č. D 50a (obr. 164).

Značka č. D 50b se umísťuje na konci pěší zóny u míst, kte

ré jsou určeny pro výjezd z oblasti, zpravidla na úrovni u- 

místění značky č. D 50a.
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Obr. 164

6.2.5. Dodatkové tabulky (skupina E)

6.2.5.1. Počet (č. E1)

Dodatkové tabulky č. E 1 se užívá zejména ve spojení se 
značkou č. A 2a "Dvojitá zatáčka, první pravo" nebo č. A 2b 

"Dvojitá zatáčka, první vlevo", pokud po sobě následují 3 ne

bo 4 zatáčky a jejich vzájemná vzdálenost je menší než 

250 m. Tabulka č. E1 udává skutečný celkový počet zatáček, 

tj. "3x" nebo "4x".

Dodatkové tabulky č. E 1 se užívá ve spojení se značkou 
č. A 24 "Železniční přejezd bez závor", pokud jsou dva že

lezniční přejezdy bez závor ve vzdálenosti kratší než 30 m. 

Tabulka č. E1 obsahuje údaj "2x".

Dodatkové tabulky č. E1 je možno užít i ve spojení se znač
kami označujícími parkoviště (č. D 11a až č. D 13b) k vyjá

dření počtu parkovacích míst, nejvíce však do počtu šesti 

míst.

6.2.5.2. Tvar křižovatky (č. E 2a)

Dodatkové tabulky č. E 2a se užívá ve spojení se značkou 

č. A 3 "Křižovatka", případně značkou č. C 3 "Kruhový ob

jezd", k vyznačení tvaru křižovatky, na které není přednost 

v jízdě upravena místní úpravou silničního provozu.

Tabulky č. E 2a se užívá jen v případě, pokud se nejedná 

o křižovatku průsečnou s přibližně pravým úhlem křížem 

silnic. Tabulka musí vyznačovat skutečný tvar křižovatky. 

Silnice, po které se ke křižovatce přijíždí, je vyznačena čarou 

vycházející od spodního okraje tabulky.

6.2.5.3. Tvar křižovatky (č. E 2b)

Dodatkové tabulky č. E 2b se užívá ve spojem se značkou 

č. A 4 "Křižovatka s vedlejší silnicí", č. C 1 "Dej přednost 

v jízdě!", č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!" a č. D la "Hlavní 

silnice". Tabulky č. E 2b se užívá v případě, kdy hlavní silni

ce mění směr nebo když se nejedná o křižovatku průsečnou 

anebo křižovatku s přibližně pravým úhlem křížení silnic.

Hlavní silnice je na tabulce vyznačena čarou dvojnásobné 

šířky než silnice vedlejší. Silnice, po které se ke křižovatce 

přijíždí, je vyznačena čarou vycházející od spodního okraje 

tabulky.

Na tabulce musí být vyznačen skutečný tvar křižovatky 

s hlavní a vedlejší silnicí. Na tabulce se vyznačuje i odsazem 

vjezdů do křižovatky, drobné stavební úpravy křižovatky 

(např. pomocí dopravních ostrůvků) se nevyznačují. 

Tabulka č. E 2b vyznačuje tvar jedné křižovatky, čára vy

značující hlavní silnici je nepřerušená.

6.2.5.4. Tvar křižovatky (č. E 2c)

Dodatkovou tabulkou č. E 2c se označuje křižovatka se smě

rově rozdělenou silnicí. Užívá se ve spojem se značkou č. C la 

"Dej přednost v jízdě!" a č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!".

Tabulky se užívá před každou úrovňovou křižovatkou se 

směrově rozdělenou silnicí. Ostatní zásady pro užití a pro

vedení tabulky č. E 2c jsou stejné jako pro tabulku č. E 2b.

6.2.5.5. Tvar dvou křižovatek (č. E 2d)

Dodatkovou tabulkou č. E 2d se označuje tvar dvou blízkých 

křižovatek a hlavní a vedlejší silnice.

Na tabulce užité pod značkou č. C la "Dej přednost v jízdě! 

" a č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!" je silnice, po které se ke 

křižovatce přijíždí, vyznačena delší čárou vycházející od 

středu spodního okraje tabulky. Tabulka č. E 2d vy

značuje tvar dvou křižovatek, čára vyznačující hlavní silnici 

je přerušená.

6.2.5.6. Vzdálenost (č. E 3a)

Dodatkové tabulky č. E 3a se užívá pod výstražnými znač

kami, které nejsou umístěny ve stanoveném rozmezí vzdá

lenosti před značeným místem a pod všemi značkami před

běžnými (u značek informativních může být údaj o vzdále

nosti uveden přímo ve spodní části značky).

Údaj o vzdálenosti se u výstražných značek vztahuje k mís

tu nebezpečí (resp. začátku úseku), u zákazových a příkazo

vých k místu začátku zákazu nebo příkazu a u informativ

ních značek k místu, ke kterému se vztahují.

Po předběžných značkách zákazových a příkazových musí 

následovat umístění značek základních (tj. bez tabulky 

č. E 3a).

Údaj o vzdálenosti se do hodnoty 300 m zaokrouhluje na ce

lé desítky metrů, nad 300 m do 3000 m na celé stovky metrů 

a nad 3000 m na celé kilometry. Při uvádění vzdálenosti ve 

spodní části informativní značky, lze údaj provést v jedné 

řádce.
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6.2.5.7. Vzdálenost (č. E 3b)

Dodatkové tabulky č. E 3b se užívá pouze ve spojení se znač
kou č. C la "Dej přednost v jízdě!" jako předběžné značky ke 

značce č. C 2 "Stůj, dej přednost v jízdě!".

Údaj o vzdálenosti se na tabulce č. E 3b uvádí v celých de

sítkách metrů k místu, kde platí povinnost zastavit vozidlo.

6.2.5.8. Délka úseku (č. E 4)

Dodatkovou tabulkou č. E 4 se vyznačuje délka úseku, ve 

kterém platí význam značky, pod kterou je tabulka umístě

na. Užívá se zejména s výstražnými značkami upozorňující
mi na nebezpečí hrozící v určitém úseku; z ostatních skupin 

se užívá především se značkou č. B 23a "Zákaz zvuko

vých výstražných známem" a č. D 5 "Doporučená rychlost”.

Na tabulce se délka úseku do 3 km uvádí se zaokrouhlemm 

na jedno desetinné místo, nad 3 km v celých kilometrech.

6.2.5.9. Celková hmotnost (č. E 5)

Dodatkové tabulky č. E 5 se užívá ve spojení se zákazovými 

značkami, jejichž platnost je nutno omezit jen na vozidla, 

která celkovou hmotností přesahují údaj uvedený na tabul

ce. U jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotnos

tí vozidel soupravy.

Tabulky č. E 5 se užívá především pod značkou č. B 4 "Zákaz 

vjezdu nákladních automobilů" (údaj může být uveden i ve 

spodní části značky), č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" 
a č. B 22 "Zákaz předjížděm pro nákladní automobily". Údaj na 

tabulce č. E 5 se uvádí v tunách s jedním desetinným místem.

6.2.5.10. Za mokra (č. E 6a)

Dodatková tabulka č. E 6a omezuje platnost značky pouze 

na podmínky mokré vozovky. Užívá se zejména ve spo

jení se značkami č. A 8 "Nebezpečí smyku" a č. B 20a 

"Nejvyšší dovolená rychlost".

6.2.5.11. Nebezpečí náledí (č. E 6b)

Dodatkové tabulky č. E 6b se užívá ve spojení se značkou 

č. A 22 "Jiné nebezpečí" k upozornění na možnost vzniku ná

ledí.

Značka č. A 22 s tabulkou č. E 6b se umísťuje před takovým 

místem, kde řidič nebezpečí tvoření náledí neočekává nebo 

kde je nutno upozornit na častý výskyt náledí (na mostním 

objektu, v zalesněném úseku apod.). Mimo období nebezpe
čí (mimo zimní období) musí být dopravní značky bezpod

mínečně odstraněny.

6.2.5.12. Nebezpečná krajnice (č. E 6c)

Dodatkové tabulky č. E 6c se užívá ve spojení jen se značkou 

č. A 22 "Jiné nebezpečí". Označuje úsek silnice se sníženou ne

bo jinak nebezpečnou krajnicí, případně bez krajnice. Délka ú- 

seku se vyjadřuje na dodatkové tabulce č. E 4 "Délka úseku".

6.2.5.13. Směrová šipka (č. E 7)

Dodatková tabulka č. E 7 vyznačuje směr k místu, ke které

mu se značka, pod kterou je tabulka umístěna, vztahuje. Ve 

spojení s výstražnými značkami šipka vyznačuje směr, kde 

hrozí nebezpečí vyjádřené na značce. Tabulka č. E 7 dává zá

kazovým a příkazovým značkám charakter značek předběž

ných. Po značce předběžné musí následovat značka základ

ní (tj. bez tabulky č. E 7). U informativních značek může být 

šipka vyznačena ve spodní částí značky. Pokud je takto o- 
značené místo dále dostatečně zřetelné, není nutno následně 

užít značky základní.

6.2.5.14. Začátek úseku (č. E 8a)

Dodatkové tabulky č. E 8a se užívá zejména k označení za

čátku úseku platnosti značky (ve směru za značkou po smě

ru jízdy), pokud platnost značky nekončí na křižovatce nebo 
užitím jiné značky anebo pokud je nutné začátek úseku zdů- 

raznit. Značky je nutno rovněž užít v případě, kdy je pro o- 

značení konce úseku platnosti značky užito dodatkové ta

bulky č. E 8c "Konec úseku".

Tabulky č. E 8a se užívá zejména ve spojem se značkami č. B 25 

"Zákaz otáčení", č. B 28 "Zákaz zastavení", č. B 29 "Zákaz stání" 

a značkami označujícími parkoviště (č. D 11a až č. D 13b).

6.2.5.15. č. E 8b Průběh úseku (č. E 8b)

Dodatkové tabulky č. E 8b se užívá zejména ve spojem se zá
kazovými značkami, pokud je nutno na průběh platnosti 

značky zvlášť upozornit (např. v případě delšího úseku, při 

větší vzdálenosti od křižovatky, apod.).

6.2.5.16. Konec úseku (č. E 8c)

Dodatkové tabulky č. E 8c se užívá zejména k ukončem plat

ností značek, pokud k tomuto účelu není k dispozici odpo

vídající samostatná značka nebo pokud platnost značky ne

končí na křižovatce anebo užitím jiné značky. Užívá se ze

jména ve spojení se značkami č. B 25 "Zákaz otáčení", č. B 28 

"Zákaz zastavení", č. B 29 "Zákaz stání", označujícími par

koviště, apod.

6.2.5.17. Úsek platnosti (č. E 8d)

Dodatkové tabulky č. E 8d se užívá zejména ve spojem se 
značkami č. B 28 "Zákaz zastavení", č. B 29 "Zákaz stání" 

a značkami označujítími parkoviště v případě umístění čel

ně k příjezdu vozidel. Tabulka vyznačuje platnost značky 

vpravo nebo vlevo ve směru šipky do vzdálenosti, která je 

na tabulce uvedena v metrech.

Výše uvedený význam dodatkové tabulky je podmíněn uve

dením vzdáleností na tabulce (odlišnost vůči tabulce č. E 7).
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6.2.5.18. Úsek platnosti (č. E 8e)

Dodatkové tabulky č. E 8e se užívá podle stejných zásad ja

ko tabulky č. E 8d. Tabulka vyznačuje úsek platnosti značky 

vpravo a vlevo od značky ve vzdálenosti, která je na tabulce 

uvedena v metrech.

6.2.5.19. Druh vozidla (č. E 9)

Dodatkové tabulky č. E 9 se užívá k omezení platnosti znač

ky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. 

Druh vozidla se vyjadřuje především symboly ze zákazo

vých značek č. B 4 až č. B10. Osobní automobil se vyjadřuje 

symbolem ze značky č. D 11b.

6.2.5.20. Tvar křížení s dráhou (č. E10)

Dodatkové tabulky č. E 10 se užívá zejména v případě ne

dostatečného rozhledu na trať a ostrého úhlu křížení silnice 

s dráhou. Tabulka se umísťuje nad značku č. A 25c 

"Návěstní deska (80 m)". Na tabulce je schematicky vyjádřen 
skutečný tvar křížení silnice s dráhou (obr. 51).

6.2.5.21. Symboly, nápisy

Při volbě symbolů na dodatkových tabulkách je nutno sledo

vat především hledisko výstižnosti, žádoucí je užívat všeo

becně známých symbolů. Pokud je symbol obsažen v pravi

dlech silničního provozu, využívá se provedem vycházející 

z příslušného vyobrazení. Pro vyjádření určenosti pro inva- 

lidní osoby se užívá příslušného symbolu označení č. 01 ne

bo č. O 2. Pro vyjádření kolmého nebo šikmého stání (bez ná

roku na povinné situování přídě a zádě vozidla) se užívá pří

slušného symbolu vycházejícího ze značky č. V 10b nebo 

č. V 10c.

Při volbě nápisů je nutno sledovat především hledisko sro

zumitelnosti při maximální stručnosti. Dále uvedené nápi

sy a zkratky se doporučuje užívat s následujícím význa

mem:

"JEN ..." - platnost značky se vztahuje jen na vo

zidla dále uvedeného druhu nebo úče

lu.

"MIMO..." - platnost značky se nevztahuje na vo

zidla dále uvedeného druhu nebo úče

lu.

"BUS" - autobus nebo trolejbus.

"TRAM" - tramvaj.

"METRO" - metro.

"MHD" - městská hromadná doprava osob.

"PO, ÚT,

ST, ČT, PÁ,

SO, NE” - den v týdnu.

"6-10,30 h" - časový rozsah.

"NONSTOP" - nepřetržitý provoz.

"P + R" - parkoviště u stanice městské hromad

né dopravy osob.

"TRANZIT" - průjezdní doprava.

"EXIT" - výjezd.

6.3. Vodorovné dopravní značky (skupina V)

6.3.1. Podélná čára souvislá (č. V la)

Dopravní značky č. V la se užívá zejména k vyznačení 

a oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, řa

dících pruhů před křižovatkou a k oddělem části odbočo- 

vacího nebo připojovacího pruhu od průběžného pruhu. 

Značky se neužívá, pokud je šířka vozovky menší než 

5,5 m. V takovém případě se užije pouze značky "Vodicí 

čára" (č. V 4).

Obr. 165

Protisměrné jízdní pruhy se oddělují značkou č. V la ze

jména v úsecích s nedostatečným rozhledem pro předjíždě

ní. Jako určité pomocné kritérium pro volbu značky č. V la 

se pro silnice s dovolenou rychlostí vyšší než 60 km.lv1 u- 

važuje délka rozhledu pro předjíždění menší než 300 m 
(obr. 165), pro silnice s dovolenou rychlostí 60 km.lv1 a nižší 

délka rozhledu pro předjížděm menší než 150 m. Pokud by 

výše uvedená kritéria nebyla prakticky využitelná, např. 

z důvodu dlouhé členité trasy, lze značku č. V la nahradit u- 

žitím značky č. V 2b "Podélná čára přerušovaná" (obr. 166).
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Obr. 166

Značka č. V la se provádí v délce nejméně 30 m. K oddě

lení odbočovacího nebo připojovacího pruhu od průběžné

ho pruhu a k oddělení protisměrných pruhů na čtyřpruho- 

vé a vícepruhové silnici se čára provádí v šířce 0,25 m. V o- 

statních případech má čára šířku 0,125 m.

6.3.2. Dvojitá podélná čára souvislá (č. V 1b)

Dopravní značky č. V 1b se užívá k oddělem jízdních pruhů 

na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy (pokud se 

neužije značky č. V la v šířce 0,25 m). Na dvoupruhových 

silnicích se užívá k výraznějšímu oddělem protisměrných 

jízdních pruhů.

Šířka čáry značky č.V 1b je 0,125 m, šířka mezery rovněž 

0,125 m. Ostatní zásady pro užití značky č. V 1b jsou stejné 
jako pro značku č. V la.

6.3.3. Podélná čára přerušovaná (č. V 2a)

Dopravní značky č. V 2a se užívá k vyznačení a oddělem 

jízdních pruhů. Protisměrné jízdní pruhy se značkou č. V 2a 

oddělují v úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro 

předjíždění a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou 

pozornost. Značky se neužívá, pokud je šířka vozovky men

ší než 5,5 m. V takovém případě se užije pouze značek 

č.V 4.

Čára značky má šířku 0,125 m, délka úseček je 3 m nebo 6 m 

a délka mezer dvojnásobná. Pro dálnice se doporučuje 

provedení značky č. V 2a s délkou úseček 6 m a délkou me

zer 12 m, pro ostatm silnice s délkou úseček 3 m a délkou 

mezer 6 m.

6.3.4. Podélná čára přerušovaná (č. V 2b)

Dopravní značky č. V 2b se užívá k vyznačení a oddělení 
jízdních pruhů v úsecích, kde v dalším průběhu čára přeru

šovaná přechází v čáru souvislou nebo k upozornění na mís

to vyžadující zvýšení pozornosti, případně snížení rychlosti 
(zatáčka, křižovatka apod., obr. 167).

Značky č. V 2b se dále užívá k vymezení vyhrazeného jízd

ního pruhu pro autobusy městské hromadné dopravy osob 

nebo trolejbusy, k oddělem části připojovacího nebo odbo

čovacího pruhu od průběžného pruhu, k usměrnění pohybu 

vozidel v prostoru rozlehlé nebo složité křižovatky, k vyme

zení vnějšího okraje krajního jízdního pruhu v hlavním smě

ru přes křižovatku (obr. 168).

V2a

min. 100m mimo obec

min. 50m v obci

V2b V1a

V2b

Obr. 167

Délka podélné čáry přerušované (č. V 2b) předcházející čá

ře souvislé (č. V la nebo č. V 1b) je v obci nejméně 50 m 

(výjimečně 30 m) a mimo obec 100 m. Značku č. V 2b lze do

plnit značkou č. V 9b "Předběžné šipky".

Obr. 168

Délka úseček značky č. V 2b je 1,5 m, 3 m a 6 m, mezery mo

hou být stejné nebo dvakrát kratší. Konkrétní provedení znač

ky č. V 2b včetně šířky čar vychází z účelu použití. Na rych

lostních silnicích se užívá značky č. V 2b s délkou úseček 6 m 

a délkou mezer 3 m, na ostatních silnicích s délkou úseček 3 m 

a délkou mezer 1,5 m, šířka čáry je 0,125 m. K usměrnění po

hybu vozidel v prostoru křižovatky se užívá značky č. V 2b
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s délkou úseček i mezer 1,5 m, šířka čáry je 0,125 m. K oddě

lení části připojovacího nebo odbočovacího pruhu od průběž

ného pruhu a k vymezení vnějšího okraje krajního jízdního 
pruhu v hlavním směru přes křižovatku se užívá značky 

č. V 2b s délkou úseček i mezer 1,5 m - šířka čáry je 0,25 m.

6.3.5. Dvojitá podélná čára přerušovaná (č. V 2c)

Dopravními značkami č. V 2c se vymezuje jízdní pruh (pří

padně pruhy), který může být užíván střídavě pro jeden 

i druhý směr jízdy při činnosti světelných signálů č. S 5a 

a č. S 5b. Pruh se vyznačuje v úseku odpovídajícím umístění 

světelných signálů (obr. 169).

Obr. 169

Délka úseček značky č. V 2c je stejná jako v předcházejícím 
průběhu podélné čáry přerušované (č. V 2b), tj. 6 m nebo 
3 m, délka mezer poloviční. Šířka čar značky je 0,125 m, šír

ka mezery mezi čarami rovněž 0,125 m.

6.3.6. Podélná čára souvislá doplněná čárou pře
rušovanou (č. V 3)

Dopravní značky č. V 3 se užívá k vyznačení a oddělení jízd

ních pruhů s protisměrným provozem nebo k oddělení jízd

ních pruhů v jednom směru jízdy.

Jsou-li značkou č. V 3 odděleny jízdní pruhy s protisměrným 
provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvo

jice čar. Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jed

nom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší. Pro 

konkrétní provedení značky č. V 3, resp. jednotlivých čar 

této značky, platí stejné zásady jako pro značky č. V la 

a č. V 2b.

V jednom směru jízdy se značkou č. V 3 oddělují jízdní pruhy 

v úseku, kde je nutno upravit způsob přejíždění mezi jízdními 

pruhy a umožnit přejíždění z jednoho jízdního pruhu do dru

hého pouze ze strany přerušované čáry, ze strany čáry souvis
lé je přejíždění zakázáno. Takovou úpravu lze užít na dálnici 

k oddělení jízdního pruhu pro pomalá vozidla (obr. 170).

Obr. 170

V zájmu bezpečnosti provozu se značky č. V 3 užívá např. 
k zákazu přejíždění do jízdního pruhu, který v dalším prů

běhu končí a umožnit přejíždění do průběžného pruhu 

(obr. 171).

Pro šířku čar, minimální délku čar a provedení přerušované 

čáry značky č. V 3 platí stejné zásady jako pro značku č. V la 

a č. V 2b.

Značka č. V 3 se vyznačuje na vozovce tím způsobem, že 

souvislá čára značky se napojuje na značku č. V 2b předchá

zející značce č. V 3 a čára přerušovaná se doplňuje vpravo 

nebo vlevo.

Obr. 171

6.3.7. Vodicí čára (č. V 4)

Dopravní značkou č. V 4 se vyznačuje okraj vozovky a od

děluje vozovka od krajnice, cyklistické stezky, případně od 

okraje dopravního ostrůvku nebo chodníku.
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Značky č. V 4 se užívá především v provedení plné čáry, 

v provedení přerušované čáry se užívá zejména při vyústě
ní vjezdu z místa ležícího mimo silnici, k oddělení vjezdové

ho a výjezdového klínu zastávkového pruhu a k oddělení 

parkovacího pruhu. Přerušovaná čára má délku úseček 

a mezer 0,5 m nebo 1,5 m.

Značka č. V 4 se provádí v šířce 0,25 m:

- na dálnici a místní komunikaci funkční třídy A,

- při oddělení vozovky a cyklistické stezky,

- při oddělení parkovacího pruhu,
- pokud šířka krajnice silnice neodpovídá příslušné ČSN.

V ostatních případech lze značku č. V 4 provést v šířce 0,125 m.

6.3.8. Příčná čára souvislá (č. V 5)

Dopravní značkou č. V 5 se vyznačuje především hranice 

křižovatky. Dále se užívá uvnitř křižovatky k vyznačení 

místa, kde je nutno zastavit vozidlo za účelem dát přednost 

v jízdě, před řízeným přechodem pro chodce a případně 

i před železničním přejezdem.

Na křižovatce řízené SSZ se značky č. V 5 užívá na všech 

vjezdech k vyznačení místa, kde se zastavuje vozidlo při ří
zem provozu na křižovatce a odkud je výhled na signály 

světelné signalizace.

Šířka příčné čáry je 0,50 m. Příčná čára se provádí pokud 

možno kolmo ke směru provozu, čára může být také lome

ná (obr. 172) nebo odstupňovaná. Na podélné vodorovné 

značení se příčná čára napojuje podélnou čárou souvislou 

o délce min. 30 m.

č. C la se umísťuje v ose jízdního pruhu, v případě vícepru- 

hové vozovky v každém jízdním pruhu.

6.3.10. Příčná čára souvislá s nápisem STOP 
(č. V 6b)

Dopravní značkou č. V 6b se vyznačuje místo, kde se musí 

zastavit vozidlo na příkaz značky č. C 2 "Stůj, dej přednost 

v jízdě!'1, tj. zejména na křižovatce nebo před železničním 

přejezdem. Příčná čára musí být vyznačena na místě, odkud 

má řidič náležitý rozhled do křižovatky, resp. na trať. Pokud 

není možno tuto podmínku splnit, nelze značky č. V 6b užít.

Nápis STOP se umísťuje 2 m před příčnou čárou a je možno 

jej 2x až 3x opakovat ve vzdálenostech 10-25 m. Ostatní zása

dy pro užití značky č. V 6b jsou stejné jako pro značku č. V 5.

6.3.11. Přechod pro chodce (č. V 7)

Dopravní značkou č. V 7 se vyznačuje plocha, která je urče

na pro přecházem chodců přes silnici a kde ve smyslu pra

videl silničního provozu nesmí řidič chodce ohrozit. Na kři

žovatce se značka č. V 7 užívá samostatně, mimo křižovatku 

musí být doplněna svislou značkou č. D 6 "Přechod pro 

chodce". Pokud je přechod pro chodce řízen světelnými sig

nály, vyznačuje se před značku č. V 7 značka "Příčná čára 

souvislá" (č. V 5) ve vzdálenosti nejméně 1,5 m.

v obci min. 3,0 m
"*---- ■------ r----- ►mimo obec 

min. 4,0 m

0,25-0,75

0,50-
0,50-

0,50
0,50

Obr. 172

6.3.9. Příčná čára souvislá se symbolem 
"Dej přednost v jízdě!" (č. V 6a)

Dopravní značky č. V 6a se užívá podle stejných zásad jako 

značky č. V 5. Symbol značky č. C la zdůrazňuje povinnost 

dát přednost v jízdě, symbol se může před křižovatkou 2x až 

3x opakovat ve vzdálenostech 10-25 m. Symbol značky

Obr. 173

Přechod pro chodce se vyznačuje přednostně kolmo na osu 

silnice, pouze výjimečně šikmo (obr. 173). Značka č. V 7 se pro

vádí vždy přes celou šířku vozovky. Pokud je na silnici veden 

tramvajový pás, vyznačuje se značka č. V 7 i na tomto pásu.

Šířka přechodu pro chodce se stanovuje s ohledem na inten

zitu pěšího provozu, minimální šířka je v obci 3 m, mimo 

obec 4 m. Doporučená šířka je v obou případech 5 m.

Značka č. V 7 je tvořena rovnoběžnými čárami o šířce 0,50 m, 

mezery mezi čárami jsou rovněž 0,50 m. Na tramvajovém 

pásu se čáry značky umísťují s ohledem na situování kolej

nic (obr. 174).

67



UMÍSŤOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Obr. 174

6.3.12. Přejezd pro cyklisty (č. V 8)

Dopravní značkou č. V 8 se vyznačuje křížení cyklistické 

stezky s vozovkou silnice. Na přejezd pro cyklisty se předem 

upozorňuje značkou č. A 19 "Cyklisté". Přejezd pro cyklisty 

se vyznačuje přednostně kolmo na osu silnice, pouze výji

mečně šikmo (obr. 175). Provádí se přes celou šířku vozovky.

Šířka přejezdu pro cyklisty se stanovuje s ohledem na inten

zitu cyklistického provozu, min. šířka je 1,8 m. Značka č. V 8 

je tvořena dvěmi řadami čtverců o straně 0,50 m, mezery 

mezi čtverci jsou rovněž 0,50 m.

v obci min. 1,8 m 
<---- :------------ ►

mimo obec
min. 4,0 m

0,50
+t

■ ■ —u 0,25-0,75

■
■

30'50

■ ■
■ ■

Obr. 175

6.3.13. Směrové šipky (č. V 9a)

Dopravní značkou č. V 9a vyznačuje způsob řazení do jízd

ních pruhů před křižovatkou a stanovený směr jízdy křižo

vatkou. Uspořádání a provedení šipek značky č. V 9a musí 

odpovídat provedení značky č. D17 "Jízdní pruhy před kři

žovatkou" nebo způsobu užití značek "Přikázaný směr 
jízdy” (č. C 4a až č. C 4f) nad jízdními pruhy. Šipky znač

ky č. V 9a je možno též užít na jednosměrné silnici k potvr

zení směru provozu.

lí
o

1 i —

' !:í 1
I ! 8

; tyž

Obr. 176

6.3.14. Předběžné šipky (č. V 9b)

Dopravní značkou č. V 9b se vyznačuje blížící se přechod po

délné čáry přerušované v čáru souvislou nebo blížící se ukon
čení jízdníhu pruhu. Šipky směřují do volného jízdního pruhu.

/

Obr. 177

Směrové šipky jsou dlouhé 5 m, umísťují se do osy jízdního 

pruhu a před křižovatkou se 3x až 5x opakují ve vzdálenos

ti 5-20 m (obr. 176). Při užití značky č. V 9a na dálnici nebo 

na místní komunikaci funkční třídy A jsou šipky dlouhé 

10 m a opakují se nejméně 5x ve vzdálenosti 40 m.

K vyznačení blížícího se začátku podélné čáry souvislé se 

šipky značky č. V 9b umísťují do mezer mezi úsečkami 

značky č. V 2b (obr. 177). Kvyznačem blížícího se ukon

čení jízdního pruhu se značka č. V 9b umísťuje do osy toho

to pruhu (obr. 178).
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Šipky značky č. V 9b mají délku 5 m a opakují se v obci ne

jméně 3x a mimo obec nejméně 5x. Vzájemná vzdálenost ši

pek se ve směru jízdy postupně zkracuje od 40 m na 30 m, 

20 m a 10 m.

6.3.15. Stání (podélné s okrajem silnice) (č. V 10a)

Dopravní značkou č. V 10a se vyznačuje způsob a uspořá

dání dovoleného stání podélně s okrajem silnice. Pokud 

značka č. V 10a vyznačuje stání úplně nebo částečně na 

chodníku, musí být doplněna značkou č. D lie nebo 

č. D lig.

Obr. 178

6.3.16. Stání (kolmo k okraji silnice) (č. V 10b)

Dopravní značkou č. V 10b se vyznačuje způsob a uspořá

dání dovoleného stání kolmo k okraji silnice. Pokud značka 

č. V 10b vyznačuje stání úplně nebo částečně na chodníku, 

musí být doplněna značkou č. D lid nebo č. D llf.

6.3.17. Stání (šikmo k okraji silnice) (č. V 10c)

Dopravní značkou č. V 10c se vyznačuje způsob a uspořá
dání dovoleného stání šikmo k okraji silnice. Pokud značka 

č. V 10c vyznačuje stání úplně nebo částečně na chodníku, 

musí být doplněna značkou č. D lid nebo č. D llf.

6.3.18. Vyhrazené parkoviště (č. V lOd)

Dopravní značkou č. V lOd se vyznačuje plocha vyhraze

ného parkoviště. Značka č. V lOd musí být doplněna 

značkou č. D 12. Na značce č. V lOd lze vhodným nápisem 

vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno, např. "TAXI" 

apod., nebo postačuje jen písmeno "R". Nápisy na značce se 

vyznačují po směru jízdy.

6.3.19. Zastávka autobusu nebo trolejbusu 
(č. V11)

Dopravní značkou č. V 11 se vyznačuje prostor zastávky 

autobusu nebo trolejbusu (nápis "BUS"), variantou značky 

s nápisem "TRAM" se vyznačuje prostor zastávky tramva

je.

Značky se užívá v případě, je-li vyznačení prostoru zastáv
ky účelné. Zpravidla bývá účelné vyznačení zastávky o vět

ší délce než 30 m. Značka č. V11 se provádí v šířce 2,5 - 3 m, 
nápisy na značce se vyznačují po směru příjezdu. Značka se 

vyznačuje přednostně žlutou barvou, možné je provedení 

i bílou barvou.

6.3.20. Žlutá klikatá čára (č. V 12a)

Dopravní značkou č. V 12a se vyznačuje plocha, kde je za

kázáno stání. Vyznačuje zákaz stání zejména v případech, 

kdy není možné nebo účelné užití svislých značek (např. 

krátké nebo nepravidelné plochy). Užití značky je možné 

i pro zdůraznění zákazu vyplývajícího z obecné úpravy pra

videl silničního provozu nebo z místní úpravy silničního 

provozu provedené svislou dopravní značkou.

Klikaté čáry se provádějí pod úhlem 45° k okraji silnice.

6.3.21. Žlutá souvislá čára (č. V 12b)

Dopravní značkou č. V 12b se vyznačuje úsek silnice, kde je 

zakázáno zastavení. Značky se užívá buď samostatně nebo 

ve spojení se značkou č. B 28. Značkou č. V 12b lze zdůraz

nit i zákaz zastavení vyplývající z obecné úpravy pravidel 

silničního provozu.

Žlutá souvislá čára se provádí při okraji vozovky, pokud je 

silnice opatřena vodící čárou (č. V 4) vně této čáry a pokud 

je vozovka ohraničena obrubníkem, je možné čáru vyznačit 

na horm části obrubníku. Značka č. V 12b se provádí 

v šířce 0,125 m.
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6.3.22. Žlutá přerušovaná čára (č. V 12c)

Dopravní značkou č. V 12c se vyznačuje úsek silnice, kde je 

zakázáno stání. Ostatní zásady pro užití a provedení značky 

č. V 12c jsou stejné jako pro značku č. V 12b.

6.3.23. Šikmé rovnoběžné čáry (č. V13)

Dopravní značkou č. V13 se vyznačuje prostor, do kterého je 

zakázáno vjíždět (tzv. "dopravní stín"). Značky se užívá ze

jména k usměrnění pohybu vozidel v prostoru křižovatky, 

k oddělení části délky připojovacího nebo odbočovacího pru

hu od průběžného pruhu, k usměrnění pohybu vozidel podél 

zvýšených dopravních ostrůvků, případně překážek 

(obr. 179). Na značku č. V13 oddělující jízdní pruhy zpravidla 

navazuje podélná čára souvislá (č. V la, případně č. V 1b).

Šikmé čáry značky č. V13 jsou široké 0,50 m. Šikmé čáry se 

provádějí pod úhlem 45° se sklonem do jízdního pruhu, kam 

je provoz usměrňován (obr. 180). Odděluje-li značka č. V13 

jízdní pruhy v jednom směru jízdy, jsou šikmé čáry lomené. 

V odůvodněných případech a jsou-li šikmé čáry umístěny 

na ploše, jejíž délka je větší než 50 m, lze kadenci těchto čar 

"zředit" v poměru 1:2 nebo 1:3 v závislosti na situaci a inten

zitě provozu (obr. 181).

Obr. 179

6.3.24. Nápisy na silnici (č. V14)

Dopravní značkou č. V 14 se vyznačují vhodným nápisem 

nebo symbolem (např. symbolem dopravní značky) doplňu

jící údaje významné pro bezpečnost nebo organizaci silnič

ního provozu, pro orientaci apod.

K upozorněm na určité nebezpečí se užívá symbolu přísluš
né značky nebo stručného nápisu ("POZOR DĚTI”, "POZOR 

TRAM", "PŘEDNOST ZPRAVA" apod.), víceřádkový nápis 

se uvádí po směru jízdy. Jízdní pruh vyhrazený pro autobu

sy městské hromadné dopravy nebo trolejbusy musí být vy

značen nápisem "BUS”. Nápis "BUS" se v průběhu vyhraze

ného pruhu opakuje nejméně po 50 m, v prostoru křižovat

ky nejméně po 25 m.

Obr. 181

Pro zlepšení orientace lze na silnici uvádět i názvy význam

ných cílů.
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7. VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (SKUPINA Z)

7.1. Všeobecne

V této kapitole jsou uvedena vybraná dopravní zařízení 

a příklady jejich užití na silnicích.

7.2. Dopravní kužel (č. Z1)

Dopravní kužely (č. Z1) umístěné v řadě za sebou mají vý

znam podélné čáry souvislé. Také vymezují prostor, do kte

rého je zakázáno vjíždět.

Užívají se zejména při krátkodobých dopravních omeze

ních, např. při provádění vodorovného značení, drobných o- 

pravách silnice, dočasném zamezení vjezdu vozidel apod.

7.3. Zábrana pro označení uzavírky (č. Z 2a)

Zábranou pro označení uzavírky (č. Z 2a) se vyznačuje uza

vírka celé šířky vozovky, případně překážka silničního pro

vozu. Zábrana fyzicky přehrazuje vozovku a umísťuje se tak, 

aby její horní hrana byla přibližně 1 m nad vozovkou. Pokud 

zábrana ohraničuje prostor, ke kterému je volný přístup 

chodců, doporučuje se provedení s dvojitým zábradlím.

7.4. Zábrana pro označení uzavírky (č. Z 2b)

Zábranou pro označení uzavírky (č. Z 2b) se vyznačuje uza

vírka části šířky vozovky. Pruhy ve tvaru šipek směřují 

k volné části vozovky. Ostatní zásady pro užití a umístění 

zábrany č. Z 2b jsou stejné jako pro zábranu č. Z 2a.

Náhradou za použití zábrany č. Z 2b se doporučuje užití zá
brany č. Z 2a nebo směrovacích desek (č. Z 4). Zábrana 

č. Z 2b se užívá jen výjimečně a to na dopravně nevýznam
ných silnicích (např. na místních komunikacích třídy C a D).

7.5. Žluté a černé pruhy (č. Z 2c)

Žlutými a černými pruhy (č.Z 2c) se označují trvalé překáž

ky a silnici, resp. v blízkosti vozovky, které mohou ohrozit 

bezpečnost silničního provozu. Jsou to zejména pilíře, opě- 

ry, vystupující objekty, nízké nebo úzké podjezdy a podob

né překážky (obr. 182).

Žluté a černé pruhy se vyznačují na okraji překážky přiléha

jící k silnici v šířce přibližně 0,50 m. Jednotlivé pruhy se pro

vádějí pod úhlem 45° o šířce 0,25 - 0,50 m. Obdobným způ

sobem lze žlutými pruhy zvýraznit v případě potřeby hrany 

obrubníků, čela dopravních ostrůvků apod.

/

Obr. 182

7.6. Vodicí tabule (č. Z 3)

Obr. 183

Vodicí tabule (č. Z 3) označuje především nebezpečnou za

táčku. Pruhy ve tvaru šipek směřují do zatáčky (obr. 183). 

Tabule obsahuje zpravidla pět červených šipek. Mimo obec 

se vodicí tabulí označuje každá zatáčka, která za normálních 

podmínek neumožňuje bezpečné projetí rychlostí vyšší než 

50 km.tí1.
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Vodicí tabule se umísťuje na vnější straně oblouku tak, aby 

byla viditelná ze směru příjezdu alespoň ze vzdálenosti 

100 m.

V případě delšího oblouku je pro zlepšení vedení řidiče v je

ho průběhu vhodnější umístění zkrácených vodicích tabulí 

obsahujících jednu šipku. Zkrácené vodicí tabule se umísťu

jí ve vzdálenostech 10 - 30 m od sebe tak, aby byl patrný prů

běh oblouku. V takovém případě se zpravidla doporučuje u- 

žití zkrácených vodicích tabulí obsahujících jednu nebo tři 

šipky (obr. 184).

Obr. 184

Vodicí tabuli č. Z 3 se doporučuje užívat s výstražnými 

značkami č. A la, A 1b, A 2a, A 2b v kombinaci s do

poručenou rychlostí č. D 5 pro daný úsek silnice. Pokud je 

nutno na nebezpečný oblouk zvlášt upozornit, lze umístit 

dvě nebo tři tabule Z 3 nad sebou, přičemž jejich počet se 

v průběhu oblouku snižuje (obr. 185).

Tabule se umísťuje spodním okrajem ve výšce 1,0 -1,5 m 

nad úrovní vozovky.

Vodicí tabule se mohou doplnit výstražným světlem.

7.7. Směrovací deska (č. Z 4)

Směrovací deskou (č. Z 4) se usměrňuje silniční provoz ve 

směru šikmých pruhů. Deskami se postupně vede provoz 

mimo překážku silničního provozu nebo úsek dočasného 

dopravního omezení, do protisměru směrově rozdělené sil

nice apod. Zpravidla se užívá více desek umístěných na vo

zovce v řadě za sebou.

Obr. 185

Obr. 186

Směrovací desky, které vyznačují dočasné snížem počtu 

jízdních pruhů nebo převedení provozu do protisměrného 

jízdního pásu silnice (v případě dopravně-inženýrských o- 

patřeních v souvislosti s místem práce na silnici), se umísťu

jí šikmo za sebou přes uzavřený jízdní pruh nebo jízdní pás 

ve vzdálenostech 5 -10 m (příčná uzávěra). Směrovací des

ky usměrňující provoz podél uzavřeného jízdního pruhu ne

bo překážky se umísťují za sebou ve vzdálenosti 10 - 20 m 

(podélná uzávěra).

72



VYBRANÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ (SKUPINA Z)

Užití směrovacích desek podrobně stanoví Zásady pro pře

chodné dopravní znáčem na pozemních komunikacích.

Směrovací desky se doplňují podle potřeby a podle kon

krétní situace příslušnými značkami přikazujícími směr 

objíždění (č. C 5a až č. C 5c), a to zejména na začátku změ

ny směru jízdy (obr. 186).

Směrovací desku lze užít i k usměrnění provozu vlevo 

a vpravo před překážkou, na začátku oddělení jízdních pru

hů v jednom směru jízdy apod.

V případě vyznačení např. ostrůvku s provozem po jeho o- 

bou stranách se užije směrovací desky s lomenými pruhy. 
Úpravu lze zvýraznit značkou č. C 5c "Přikázaný směr ob

jíždění" (obr. 187).

Obr. 187

Směrovací desky se umísťují spodním okrajem ve výšce 

0,30 - 0,40 m nad úrovní vozovky, případně dopravního ost

růvku.

Příklad užití směrovací desky s lomenými pruhy a značkou 

č. C 5c pro označení výjezdové větve křižovatky včetně 

označení oblouku zkrácenými vodicími tabulemi je uveden 

na obr. 188. V tomto případě se směrovací deska umísťuje 

v klínu mezi průběžným pruhem a pruhem pro odbočení po 

levé straně začátku výjezdové větve křižovatky.
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ZÁVĚR

8. ZÁVĚR

Tyto zásady nahrazují:

Publikaci NADAS č. 5569: Ing. Pavel Šejna Dopravní znače

ní na pozemních komunikacích, článek 1. - článek 8.
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VYOBRAZENI DOPRAVNÍCH ZNAČEK, 
DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
A RŮZNÝCH OZNAČENÍ

I. SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 

1. Výstražné značky

A3
Křižovatka

A4
Křižovatka 

s vedlejší silnicí

A 5a
Nebezpečné klesání

A 5b
Nebezpečné stoupání

A 6a
Zúžená vozovka 

(z obou stran)

A 6b
Zúžená vozovka 
(z jedné strany)

A 7
Nerovnost vozovky

A 8
Nebezpečí smyku

A 9
Provoz v obou 

směrech

A 10
Světelné signály

A 11
Pozor, přechod 

pro chodce

A 12 
Děti
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A 13 
Zvířata

A 14 
Zvěř

A 17
Odlétávající štěrk

A 18
Padající kamení

A 22
Jiné nebezpečí

A 15
Práce na silnici

A 19 
Cyklisté

A 23
Železniční přejezd 

se závorami

A 20 
Letadla

A 24
Železniční přejezd 

bez závor

A 25a A 25b
Návěstní deska Návěstní deska

(240 m) (180 m)

A 25c
Návěstní deska 

(80 m)

A 26a
Výstražný kříž pro 

železniční přejezd jednokolejný

A 26b
Výstražný kříž pro 

železniční přejezd vícekolejný
A 27 

Tramvaj
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O
B 1

Zákaz vjezdu 
všech vozidel 

(v obou směrech)

B 6
Zákaz vjezdu 

traktorů

B 11
Zákaz vjezdu 

všech motorových 
vozidel

B 16
Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž 

výška přesahuje 
vyznačenou mez

2. Zákazové značky

B 2 B 2
Zákaz vjezdu Zákaz vjezdu všech
všech vozidel motorových vozidel

s výjimkou motocyklů 
bez postranního vozíku

B 4
Zákaz vjezdu 
nákladních 
automobilů

B 2
Zákaz vjezdu 

autobusů

B 7
Zákaz vjezdu 

motocyklů

B 8
Zákaz vjezdu 

cyklistů

B 9
Zákaz vjezdu 

potahových vozidel

B 10
Zákaz vjezdu 
ručních vozíků

B 12
Zákaz vjezdu 
vyznačených 

vozidel

B 13 B 14 B 15
Zákaz vjezdu Zákaz vjezdu
vozidel, jejichž vozidel, u nichž

okamžitá hmotnost okamžitá hmotnost 
přesahuje připadající na nápravu 

vyznačenou mez přesahuje
vyznačenou mez

Zákaz vjezdu 
vozidel, jejichž 

šířka
přesahuje 

vyznačenou mez

B 17
Zákaz vjezdu 

vozidel nebo souprav 
vozidel, jejichž 

délka přesahuje 
vyznačenou mez

B 18
Zákaz vjezdu 

vozidel
přepravujících
nebezpečný

náklad

B 19
Zákaz vjezdu 

vozidel
přepravujících 
náklad, který 

může způsobit 
znečištění vody

B 20a
Nejvyšší dovolená 

rychlost
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® ©
B 20b B 21a

Konec nejvyšší Zákaz předjíždění 
dovolené 
rychlosti

B 21b

©
B 22a

Konec zákazu 
předjíždění

Zákaz předjíždění 
pro nákladní 
automobily

0 7 0 ®
B 23a B 23b B 24a B 24b
Zákaz Konec zákazu Zákaz Zákaz

zvukových zvukových odbočování odbočování
výstražných výstražných vpravo vlevo

znamení znamení

B 26
Přednost

protijedoucích
vozidel

B 27
Povinnost 

zastavit vozidlo

B 28
Zákaz zastavení

B 29
Zákaz stání

Průjezd

zakázán

B 31
Jiný zákaz

B 32
Konec více zákazů

<D

B 22b
Konec zákazu 

předjíždění 
pro nákladní 
automobily

®
B 25

Zákaz otáčení

B 30
Zákaz vstupu 

chodců
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C 1a
Dej přednost 

v jízdě!

O
C 4a

Přikázaný směr 
jízdy

3. Příkazové značky

C 1b
Dej přednost 

v jízdě tramvaji!

9 9
C 4b C 4c

Přikázaný směr Přikázaný směr
jízdy jízdy

STOP
Stůj, dej přednost 

v jízdě!

C4d
Přikázaný směr 

jízdy

$>
C 3

Kruhový objezd

0
C4e

přikázaný směr 
jízdy

C4f
Přikázaný směr 

jízdy

C 6b
Konec nejnižší 

dovolené 
rychlosti

O
C 5a

Přikázaný směr 
objíždění

C 7 
Stezka 

pro chodce

O
C 5b

Přikázaný směr 
objíždění

C 8 
Stezka 

pro cyklisty

©

C 5c
Přikázaný směr 

objíždění

C 9 
Stezka 

pro chodce 
a cyklisty

0

C 6a 
Nejnižší 

dovolená 
rychlost

á k
(

v
Hir

C 10
Jiný příkaz
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4. Informativní značky

D 4a
Jednosměrný

provoz

silnice

D 4b
Jednosměrný

provoz

D 2 
Okruh

D 5
Doporučená

rychlost

m
D 7 D 8 D 9a

Přednost před Podchod nebo Slepá silnice
protijedoucími nadchod

vozidly

D 9b
Návěst před 
slepou silnicí

D 11a D 11b
Parkoviště Parkoviště

(kolmé nebo 
šikmé stání)

D 11c 
Parkoviště 

(podélné stání)

D 11d 
Parkoviště 
(stání na 

chodníku kolmé 
nebo šikmé)

D 11f 
Parkoviště 

(částečné stání 
na chodníku 

kolmé nebo šikmé)

D 11g 
Parkoviště 

(částečné stání 
na chodníku podélné)

P
RÉSERVÉ

v —j
D 12

Vyhrazené
parkoviště

D 13a 
Parkoviště 

s parkovacím 
kotoučem

D 3
Změna směru 

okruhu

D 6
Přechod 

pro chodce

D 10
Nemocnice

D 11e 
Parkoviště 
(stání na 
chodníku 
podélné)

D 113b 
Parkoviště 

s parkovacími 
hodinami
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D 14a 
Dálnice

D 14b
Konec dálnice

D 15a 
Silnice pro 

motorová vozidla

$3

D 15b
Konec silnice pro 
motorová vozidla

D 16a
Jízdní pruhy

D 16b D 16c D 16d D 17 D 18
Zvýšení počtu Snížení počtu Jízdní pruh pro Jízdní pruhy Omezení
jízdních pruhů jízdních pruhů pomalá vozidla před křižovatkou v jízdním pruhu

D 21 D 22
Informace Telefon

D 23a D 23b
Čerpací stanice Opravna

D 24a D 24b
Tábořiště Tábořiště pro
pro stany obytné přívěsy

D 24c D 25
Tábořiště pro stany Hotel nebo 
a pro obytné přívěsy motel
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D 29b 
Zastávka 
tramvaje

PRŮHONICE 

1000 m

D 29c D 30a
Zastávka Návěst před křižovatkou
trolejbusu

D 30b
Návěst před křižovatkou

D 30c
Návěst před křižovatkou

BRATISLAVA 
BRNO 

JIHLAVA

D 30d
Návěst před křižovatkou

D 30e
Návěst před křižovatkou

D 30f
Návěst před křižovatkou

D 31
Směrová tabule

D 32
Dálková návěst

BRNO
Ei3

BRNO 0

D 33a
Směrová tabule 

pro přijezd k dálnici

D 33b
Směrová tabule 

pro přijezd k dálnici

PRAHA PRAHA

D 34a
Směrová tabule 

pro přijezd k silnici 
pro motorová vozidla

D 34b
Směrová tabule 

pro přijezd k silnici 
pro motorová vozidla

82



PŘÍLOHA

TRENČÍN nitra

V
D 35a D 35b

Návěst před křižovatkou Návěst před křižovatkou

D 35e
Návěst před křižovatkou

A
3 TÁBOR 61

D 36a
Směrová tabule 
(s jedním cílem)

PREŠOV 85 
POPRAD 15

D 36b
Směrová tabule 

(s dvěma cíli)

15 BOSKOVICE 43

D 36c
Směrová tabule 
(s jedním cílem)

KOLÍN 25 
PODĚBRADY 8

D 36d
Směrová tabule 

(s dvěma cíli)

MODŘANY 2 ^ 500 m>

D 37a
Směrová tabule 
k místnímu cíli

D 37b
Směrová tabule 

k jinému cíli

V

PLZEN
D 38a D 38b
Obec Konec obce
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D 39a
Silnice I. třídy

D 39b
Silnice I. třídy

D 39c
Silnice II. třídy

D 40
Silnice pro 

mezinárodní 
provoz

200,5

D 41
Kilometrovník

4 t
D 42a D 42b D 43

Hranice kraje Hranice okresu Jiný název

D 44a 
Návěst

před objížďkou

D 44b 
Návěst

před objížďkou

PRAHA >
D 44c

Směrová tabule 
pro vyznačení 

objížďky

D 44d
Směrová tabule 
pro vyznačení 

objížďky

íPOZOR]

ZMĚNA PŘEDNOSTI 
V JÍZDĚ

D 45
Změna místní úpravy

1000 m

D 46
Návěst změny 

směru jízdy

D 47
Objíždění tramvaje
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ZÓNA

V ^
D 48a

Zóna s dopravním 
omezením

D 48b
Konec zóny s dopravním 

omezením

D 49a
Obytná zóna

D 49b
Konec obytné zóny

PESI ZÓNA

ZÁSOBOVÁNÍ

10-14h

D 50a 
Pěší zóna

W ^

D 50b
Konec pěší zóny

5. Dodatkové tabulky

4x H -s
E 1 

Počet
E 2a E 2b

Tvar křižovatky Tvar křižovatky

-I1 300
m1 STOP-150 m

E 2d
Tvar dvou 
křižovatek

E 3a
Vzdálenost

E 3b
Vzdálenost

E 2c
Tvar křižovatky

Ť 2 km t
E 4

Délka úseku
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3,5 t

E 5
Ä

I I

Celková
hmotnost

V V V V Vv

E 6a E 6b E 6c
Za mokra Nebezpečí Nebezpečná

náledí krajnice

4 ■—

E7
Směrová šipka

4 '°m '

E 8d
Úsek platnosti

i k

E 8a 
Začátek 
úseku

E 8e
Úsek platnosti

ffl

E 8b 
Průběh 
úseku

E 9
Druh vozidla

I
E 8c 

Konec 
úseku

E 10
Tvar křížení

silnice 
s dráhou

II. VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

V 1a V 1b V 2a V 2b _
Podélná čára Dvojitá podélná Podélná čára Podélná čára

souvislá čára souvislá přerušovaná přerušovaná
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V 2c
Dvojitá podélná 

čára přerušovaná

V 6a
Příčná čára souvislá 

se symbolem 
"Dej přednost v jízdě!"

V 10c
Stání (šikmo 

k okraji silnice)

V 3 V 4
Podélná čára Vodicí čára

souvislá doplněná 
čárou přerušovanou

V 5
Příčná čára souvislá

V 6b
Příčná čára souvislá 

s nápisem STOP

V 9b
Předběžné šipky

V 10d
Vyhrazené parkoviště

Přechod pro chodce

V 10a
Stání (podélné 

s okrajem silnice)

V 11
Zastávka autobusu 

nebo trolejbusu

V 8
Přejezd pro cyklisty

V 10b
Stání (kolmo 

k okraji silnice)

V 12
Žlutá klikatá čára
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PŘÍLOHA

V 12b
Žlutá souvislá čára

V 12c _ V13
Žlutá přerušovaná čára Šikmé rovnoběžné

čáry

S 1a 
Signál

pro přímý směr 
(zelená šipka)

Signál
pro přímý směr 
(žluté světlo)

S 5a
Signál pro

zakázaný vjezd vozidel 
do jízdního pruhu

III. DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

1. Světelné signály

S 1b
Kombinovaný signál 

pro přímý směr 
a odbočování vpravo 

(zelené šipky)

Kombinovaný signál 
pro přímý směr 

a odbočování vpravo 
(žluté světlo)

S 2a 
Signál

pro přímý směr 
(červené světlo)

S 3c
Signál žlutého světla 

ve tvaru chodce

S 5b
Signál "Volno" 

pro vjezd vozidel 
do jízdního pruhu

S 6a
Signál pro chodce 

se znamením "Stůj!"

V 14
Nápisy na silnici

S 2b
Kombinovaný signál 

pro přímý směr 
a odbočování vpravo 

(červené světlo)

S 4
Signál pro 

opuštění křižovatky

S 6b
Signál pro chodce 

se znamením "Volno"



PŘÍLOHA

S 7a 
Signál 

pro cyklisty 
se znamením "Stůj!" 

(červené světlo)

S 7b 
Signál 

pro cyklisty 
se znamením "Pozor!" 

(žluté světlo)

S 7c 
Signál 

pro cyklisty 
se znamením "Volno" 

(zelené světlo)

5
S 8a

Rychlostní signál 
s proměnným 

signálním znakem

S 8b
Rychlostní 

signál s více 
signálními znaky

Signály pro tramvaje

ooo OOO OOO OOO

o o o o
S 9a S 9b S 9c S 9d
Stůj Jízda přímo Jízda vlevo Jízda vpravo

OOO OOO OOO

o o o
S 9e S 9f S9g

Jízda přímo Jízda přímo Jízda vpravo
a vpravo a vlevo a vlevo

Q Světelné pole svítí

2. Jiná dopravní zařízení

z 1 z 2a , Z2b . ,
Dopravní kužel Zábrana pro označení Zábrana pro označení

uzavírky uzavírky



PŘÍLOHA

Z 2c
Žluté a černé pruhy

««<
Z 3

Vodicí tabule

Z 4
Směrovací

deska

IV. RŮZNÁ OZNAČENÍ

o 1
Označení vozidla 

přepravujícího 
osobu těžce 
postiženou 
na zdraví

02
Označení vozidla 

přepravujícího 
osobu těžce 
pohybově 
postiženou

O 3
Označení vozidla 
řízeného osobou 

sluchově 
postiženou

04
Označení vozidla řízeného 

řidičem začátečníkem

O 5
Označení autobusu 
přepravujícího děti
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PŘÍLOHA

TYP PÍSMA PRO SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

dle ČSN 01 8020, Změna 1

STŘEDNÍ PÍSMO

ABCDEFGHIJKLMN 
OPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnop 
q rstu vwxyz 
12345 67890

ÚZKÉ PÍSMO

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnop 
qrstuvwxyz 
123456789 0

*) Odpovídá DIN 1451
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SUPERCO

SUPERCO, s.r.o. - dodavatel kvalitního a trvanlivého vodorovného 
dopravního značení s vysokou odolností proti opotřebení, vysokým součinitelem 
tření a s velkou světelnou odrazivostí za sucha i za deště.

MEZI NEJŽÁDANĚjSl TECHNOLOGIE PATŘI:

Spotflex - profilované značení 
s akustickou výstrahou při přejezdu

Spotflex Silent - profilované
značení bez akustického efektu

Termoplast - profilované značení

Termoplast Premark - předpřipravené dopravní symboly 

UVEDENÉ MATERIÁLY JSOU VHODNÉ PRO:

Všechny druhy značení na vozovce 
Značení na letištních plochách 
Výstražné úseky a speciální značky

Firma
je schopna aplikovat 

i další technologie značení, 
např.: značení barvou 

(Vandipaint, Normandie apod.).

, 252 67 Praha-západ, tel./fax: (02) 312 41 09M sup«» /M s.r.o. Tuchoměřice 41
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STRABAG
STRABAG CR a. S., Vrbenská 31, 371 32 České Budějovice 
telefon (038) 731 23 15, telefax (038) 286 88

* V

VAS PARTNER NA STAVBÁCH
Společnosti s majetkovým podílem STRABAG v České republice

STRABAG BOHEMIA a. s.
Vrbenská 31 
371 32 České Budějovice 

telefon (038) 731 23 15 

telefax (038) 286 88 
silniční stavitelství

Silnice OSTRAVA a. s.
Mojmírovců 5 
709 67 Ostrava 1 
telefon (069) 662 51 51 
telefax (069) 662 51 13 
silniční stavitelství

STRABAG Rychnov a. s.
Pod Budínem 36 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
telefon (0445) 33 51 11 
telefax (0445) 210 48 
silniční stavitelství

STRABAG Uherské Hradiště a. s.
Malinovského 722 
686 35 Uherské Hradiště 
telefon (0632) 551 415-18 
telefax (0632) 551 419 
silniční stavitelství

Sanace potrubí 

STRABAG - RABMER 

spol. s r. o.
Na Švadlačkách 478/2 

392 01 Soběslav 

telefon (03 63) 52 10 15 

telefax (03 63) 26 40
sanace potrubí bezvýkopovou technologií

Ekologická skládka - 
EKOS Řevnice spol. s r. o.
Nám. Jiřího z Poděbrad 74 
252 30 Řevnice 

telefon (02) 991 41 27 

telefax (02) 991 41 27 
provoz skládky průmyslového 

a komunálního odpadu

REMEX Bohemia spol. s r. o.
Vrbenská 31 
371 32 České Budějovice 

telefon (038) 731 23 15 

telefax (038) 286 88 

recyklace stavebních hmot

STRABAG SAREMO a. s Jihočeská obalovna spol. s r. o.
Jana Čarka 7
370 06 České Budějovice

telefon (038) 227 18 
telefax (038) 731 18 79 
pozemní stavitelství

Planá u Českých Budějovic 

373 82 Boršov nad Vltavou
telefon (038) 529 41 

telefax (038) 526 87 

výroba živicí obalovaných směsí
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ELTODO

PRAHA 4
140 00 Čerčanská 30
tel.: (02) 6134 3710, 471 45 21, 472 98 01, fax: 472 10 37 
Ing. Libor Hájek, Ing. Pavel Přibyl, CSc, Ing. Erich Zakopal, CSc

BRNO
613 00 Bieblova 25-27 DYNASIG, 664 07 Pozořice 392
tel.: (05) 52 18 97, Ing. Ant. Havlíček tel.: (05) 43 22 61 37, Ing. Milan Skládaný

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH PROBLÉMŮ MĚST A OBCÍ ČESKOU FIRMOU

• Řízení dopravy špičkovým technickým vybavením - veškeré 
komponenty schváleny pro použití v ČR

• Dopravně inženýrská a projekční činnost

• Dopravní řídící systémy městských agromerací a automobi
lových tunelů, parkovací systémy, dálkové přenosy dat

• Veřejné osvětlení komunikací, řídící ústředny VO, slavnostní 
osvětlení

• Realizace staveb dopravního řízení dodávkou na klíč, 
výstavba čerpacích stanic, elektroinstalace, elektrorozvaděče, 
zajištění trvalého servisu

• Systémy dopravního televizního dozoru, fotodokumentace 
dopravních přestupků

• Řešení speciálních dopravních problémů, odklony dopravy, 
mobilní a provizorní signalizace, proměnné rychlosti, varovné 
a parkovací systémy

DODÁVÁME

• Moderní dopravní řadiče pro všechny aplikace - dynamické 
řízení, preference hromadné dopravy, sběr dopravních dat

• Dopravní ústředny, ústředny veřejného osvětlení

• Návěstidla SSZ, varovná a tramvajová návěstidla, montážni 
soupravy, detektory

• Mobilní signalizační soupravy, varovné světelné desky na 
přívěsy a automobily, světelné zábrany a lampy světelné šip
ky odrazkové prvky a dopravní kužely

• Světelné dopravní značky, svítidla veřejného osvětlení, slotipy, 
výložníky, montážní soupravy, zapínací body, rozvaděče

• Zařízení dopravního TV dozoru a fotodokumentace přestupků

• Proměnné dopravní značky na principech fázorové optiky 
a otočných trojbokých hranolů

Reference: Praha, Hradec Králové, Jablonec n/N, České Budějovice, Planá n/L,
Strahovské automobilové tunely v Praze

SILNIČNÍ STAVITELSTVÍ PRAHA, a. s. 
Kolbenova 259, Praha 9-Hloubětín
Divize dopravního značení - ul. Ke Klíčovu 9, Praha 9

VYRÁBÍ A DODÁVÁ
❖ DOPRAVNÍ ZNAČKY vč. OSAZENÍ
❖ REKLAMNÍ LAMELOVÉ PLOCHY
❖ INFORMAČNÍ TABULE
❖ OZNAČENÍ VOZIDEL - ADR, AUTOŠKOLA

Tel./fax: (02) 68 32 76 2, Tel.: (02) 66 31 00 06

SILNIČNÍ
STAVITELSTVÍ



ARAPLAST, spot, s r.o.
Doubravice nad Svitavou

- dopravní značky a zabezpečovací zařízení všeho druhu v různých provedeních 
- informační systémy, prvky městské vybavenosti a reklamní poutače

- pronájem zabezpečovacích zařízení 
Kontakt: Araplast, s. r. o., 679 11 Doubravice nad Svitavou, tei/fax: (05 06) 977 67

Seznam firem, které prodávají dopravní značení vyráběné 
Araplastem Doubravice: - HIT Hofman Intertrans

tel.: (02) 70 18 22 
tel./fax: (02) 70 18 90

- Kořínek Radovan 
tel.: (038) 432 23

- Signal Bohemia Ústí n. L. 
tel./fax: (047) 52 11 47 8

- SEKNE Olomouc 
tel/fax: (068) 53 11 74 8, kl. 260

■
ARALPLAST

Martin -SR

HIT HOFMAN INTERTRANS
Dolnoměcholupská 17, 

102 00 Praha 10-H osti vař

výstražná světelná zařízení a bezpečnostní 
systémy na pozemních komunikacích

J.V.Pavelky 11,772 00 Olomouc 

výstražná světelná zařízení, bezpečnostní 
systémy a dopravní značení na pozemních 

komunikacích

tel.: (02) 70 18 22, tel./fax: (02) 70 18 90 tel./fax: (068) 53 11 74 8, kl. 260

Radovan KOŘÍNEK
Bezdrevská 12 

370 11 České Budějovice

MONTÁŽ - BENOVACE - PBODEJ 
DOPBAANÍCH ZNAČEK

TEL.: (038) 432 23
v_____  _ ______ ^

v ________

QP ARAPLAST Doubravice 

so sídlom v Martině 

29. augusta 5, 036 01 Martin 

Slovenská republika 
prodej svislého dopravního značení 

včetně příslušenství

teljfax. (08 42) 332 75 J
J



PRAHA

Mikro procesorový řadič MR-24

VIZE ATOMÄTIZACE 
SILNIČNÍ TECHNIKY

Křižíkova 32, 612 00 Brno, Česká republika

tel.: 00 42 (5) 41 17 57 42, 41 17 54 28, tel./fax: 00 42 (5) 41 17 55 41 

Servis Praha telefon: (02) 53 72 06

Jsme firma stavící na tradicí serióznosti, moderních poznatcích z vlastního 
výzkumu a vývoje řešení problematiky řízení dopravy, klademe důraz na efek
tivní využití již existujících infrastruktur, máme k dispozici nejen svoje 
schopnosti, ale i moderní výpočetní, konstrukční a technologické předpoklady, 
abychom se stali právě my řešitelem Vašich problémů v následujících oblastech:

> světelná signalizační zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích v komplexních 
realizacích „na klíč"

> zabezpečovací zařízení v železniční, automobilové, letecké a vodní dopravě, na výjezdech 
požární techniky a vozidel rychlé zdravotní pomoci

> dálkovou kabelizaci vč. světlovodných kabelů

u> zabezpečovací zařízení železničních přejezdů (křížení s pozemními komunikacemi) 

u> zabezpečovací zařízení pro metro 

u> kabelové televizní rozvody

rozhlasové zařízení na nádražích, závodech, obcích apod. 

v> protipožární elektronické zařízení do libovolných objektů

o elektrohydraulické a elektomechanické závory u vjezdů do uzavřených objektů, závodů apod., 
případně s dálkovou obsluhou.

POMOCÍ NAŠICH SPECIALIZOVANÝCH KAPACIT JSME SCHOPNI V KRÁTKÉ DOBĚ SE PŘIZPŮSOBIT PŘÁNÍ 
ZÁKAZNÍKA, TJ. V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYVINOUT, NAPROJEKTOVAŤ, VYROBIT, NAMONTOVAT POŽADOVA
NÉ ZAŘÍZENÍ A PROVÁDĚT ZÁKAZNÍKOVI POZÁRUČNÍ SERVIS.

VÝROBCE DOPRAVNÍ 

SVĚTELNÉ SIGNALIZACE 

A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

664 07 Pozořice 7, Brno-venkov, Tel.: (05) 43 22 60 93, Fax: (05) 43 22 61 52

#
N A B ( Z I M E :
světelná signalizační zařízení pro dočasné uzávěrky a práce 

na pozemních komunikacích:

- světelné rampy, světelné šipky, majáky 
- světelné zábrany a soupravy pro silnice a dálnice 
- dopravní kužely, a ostatní příslušenství 

- pojízdné uzavírkové tabule se světelnou signalizací 
- zařízení pro jednosměrné řízení provozu 

- dopravní řešení 
- pronájem a instalace

světelná signalizační zařízení pro křižovatky:
- dopravní návěstidla ELSEC 0 210, 300 mm 
- montážní soupravy
- speciální mikroprocesorový řadič pro chodecké přechody (2 signální skupiny)
- zpracování a realizace projektů pro křižovatky a přechody 
- řešení dopravních systémů (tunely, dálnice apod.)

Veškerá zařízení vyráběná naší firmou odpovídají evropského standardu (státní zkoušky podle ČSN 
a DIN) a jsou schválena podle platných právních předpisů k používání na pozemních komunikacích.



cw
CENTRUM

DOPRAVNÍHO
VÝZKUMU

HLAVNI OBLASTI ČINNOSTI CDV:

- DOPRAVNÍ PROGNÓZY A MODELOVÁNÍ DOPRAVY

- SILNIČNÍ DOPRAVA

- MĚSTSKÁ DOPRAVA

- KOMBINOVANÁ DOPRAVA
- LETECKÁ DOPRAVA
- BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

- ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích vycházejí v edici 
Dopravní značení. Tato edice bude obsahovat:

- Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
- Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
- Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
- Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
- Zásady pro vyznačování dopravních situací

Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích vyjdou 
v průběhu roku 1996 a zbývající publikace budou vycházet v následujícím 
období.

Publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" lze 
objednat na níže uvedené adrese.

ADRESA 
BOTANICKÁ 68 a 
663 12 BRNO 
ČESKÁ REPUBLIKA

TEL.
+ 42 5 41 51 24 67 
+ 42 5 41 51 24 62 
+ 42 5 41 51 24 61

FAX
+ 42 5 41 21 1526



28. října 985 
686 01 Uh. Hradiště 
tel. a fax: 0632/570 277

OSFER KOŠIC
Prúdová 12 
040 01 Košice 
tel. a fax: 095/388 72


