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ÚVODNÍ SLOVO

Zásady pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích (dále jen Zásady) stanovují podrobnosti 
o užití, provedení a umístění orientačních značek v obci i mimo obec. Obsahem jsou zásady pro označování 
kulturních, turistických, komunálních a komerčních cílů, ulic a čísel domů. Účelem je dosažení jednotného užití 
a provedení informačně orientačního značení na pozemních komunikacích. Tyto Zásady jsou z hlediska svého obsahu 
doporučené.
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1. ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

1.1. VŠEOBECNĚ

Informačně orientační značení (dále jen "IOZ") je 
ucelený systém značek IOZ, které slouží 
k orientaci účastníka silničního provozu, 
k vyhledání a dosažení vybraného cíle. Prvky 
IOZ jsou příslušenstvím silnice a místní 
komunikace, ve smyslu § 13, písmene b), zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a lze 
je zařadit pod jiné zařízení pro provozní 
informace. Prvky IOZ jsou návěští v zájmu 
veřejné bezpečnosti podle § 71 odst. 5 zákona 
č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a tudíž se ohlášení 
stavebnímu úřadu nevyžaduje. To neplatí pro 
komerční cíle.

Orientační dopravní značení (dále jen "ODZ") je 
soubor dopravních značek sloužících k orientaci 
účastníka silničního provozu, k vyhledání 
a dosažení vybraného cíle.

Značkou IOZ se rozumí značka, která slouží 
k orientaci účastníka silničního provozu, 
k vyhledání a dosažení vybraného cíle a která 
není dopravní značkou podle přílohy vyhlášky 
FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na 
pozemních komunikacích (pravidla silničního 
provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Informační údaj je jednotlivý prvek orientačního 
systému užitý na značkách IOZ, tj. cíl, číslo 
udávající vzdálenost, vhodný symbol (pikto
gram), znak, logo nebo prvek systému.

Za informační údaj se nepovažuje šipka.

Označení názvu ulice je značka IOZ uvádějící 
název ulice obce, směr k ní.

Označení ulice je značka IOZ uvádějící název 
ulice, která je umístěna na objektu nebo na 
hranici pozemku dle zvláštních předpisů.

1.2. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ A TECH
NICKÉ PŘEDPISY

1. Právní předpisy

zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích,

zákon č. 13/1977 Sb., o pozemních komu
nikacích,

zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů,

vyhláška FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech 
provozu na pozemních komunikacích (pravidla 
silničního provozu), ve znění pozdějších 
předpisů,

vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích.

3. Technické normy

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních 
komunikacích,

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací,

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic,

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích,

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,

TP 65 Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích,

TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích,

TP 118 Systém hodnocení reflexních svislých 
dopravních značek.
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2. INFORMAČNÍ ÚDAJE

2.1. VŠEOBECNĚ

S ohledem na účel IOZ jsou na značkách IOZ 
uváděny především cíle nezařazené do druhu 
cílů uváděných na značkách ODZ. Pokud to 
charakter cíle umožňuje, je žádoucí jej doplnit 
vhodným symbolem, znakem, logem nebo 
prvkem systému.

2.2. POČET A POŘADÍ

Na jedné sestavě značek užitých společně nesmí 
být více než 10 informačních údajů. V případě 
umístění takové sestavy u komunikace 
nepřístupné provozu silničních motorových 
vozidel je tento omezující počet doporučený.

Pořadí informačních údajů se ve svislé rovině 
počítá odshora dolů, ve vodorovné rovině zleva 
doprava.

2.3. OPAKOVÁNÍ

Při volbě a užití cíle platí základní zásada jeho 
opakování až do dosažení příslušného místa. 
Údaj vztahující se k hlavnímu směru nemusí být 
opakován před křižovatkou s dopravně málo 
významnou pozemní komunikací..

2.4. CÍLE

2.4.1. Všeobecně

Z hlediska účelu jsou obsahem IOZ cíle 
významné pro funkci obce, pro turistický ruch, 
orientaci v obci apod. a cíle mající charakter 
komerční (tj. zejména podnikatelské subjekty) 
Při volbě konkrétního cíle je žádoucí sledovat 
vedle jeho významu i jeho dopravní přístupnost.

Samostatným prvkem městské orientace je 
označení ulice obce a označení domů čísly.

Místní název je společné označení pro kulturní, 
turistický, komunální cíl a označení ulice, 
případně čísla domů dle následujících článků.

Podrobnější charakteristiky jednotlivých druhů 
cílů jsou uvedeny dále.

2.4.2. Druhy cílů

2.4.2.1. Kulturní a turistický cíl

Kulturním cílem je dopravně přístupná kulturní 
památka, historicky významný nebo památný 
objekt apod. Turistickým cílem je dopravně 
přístupná pro turistiku zajímavá oblast, např. 
přírodní park nebo rezervace, zimní nebo letní 
středisko rekreace apod. Dopravní přístupností 
se rozumí i dopravní připojení parkoviště určené 
pro stání vozidel návštěvníků oblasti.

2.4.2.2. Komunální cíl

Komunální cíl je objekt lokálního významu, ke 
kterému směřuje především místní doprava. 
Jedná se např. o úřad místní samosprávy, školní 
zařízení, sportoviště, sídlo obecní policie apod.

2.4.2.3. Označení názvu ulice

Označení názvu ulice a směru k ní spolu 
s označením ulice má pro orientaci v obci 
(v zastavěném území) základní význam. 
Označení ulice slouží pro orientaci v obci 
(v zastavěném území) a navazuje na označení 
názvu ulice. Vedle označení názvu ulice, na 
které se účastník silničního provozu nachází, je 
žádoucí i vyznačení směru k přilehlým ulicím 
popř. mohou být uvedena i čísla orientační.

V rámci jedné obce je nezbytné jednotné 
provedení tohoto označení. K názvu ulice se 
v některých případech řadí další užívaná 
označení (třída, nábřeží, náměstí). Toto další 
označení se užívá za názvem ulice a lze jej zkrátit 
(například: tř., nábř., nám.).

2.4.2.4. Dům

Dům je v ulici označen číslem orientačním, 
v rámci katastrálního území číslem popisným. 
Číslo domu spolu s označením ulice slouží pro 
konečnou orientaci v obci a navazuje na 
označení názvu ulice.
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2.4.2.S. Komerční cíl

Komerční cílem je sídlo podnikatelského 
subjektu, který je na základě vlastního 
požadavku zařazen do IOZ. Formou zde 
uvedenou lze vhodným způsobem omezit 
nežádoucí rozsah rozličných a neuspořádaných 
prvků reklamy.

pro směr vlevo (značka se symbolem vodorovné 
šipky),

pro směr šikmo vpravo (značka se symbolem 
šikmé šipky),

pro směr vpravo (značka se symbolem 
vodorovné šipky).

2.4.3. Zkratky

Název cíle se přednostně uvádí v plném znění 
a v jednom řádku textu. V případě dlouhého 
názvu cíle (zejména složeného z více slov) se 
připouští zkrácení názvu cíle, přitom musí 
zkrácený název zůstat srozumitelný 
a jednoznačný. Akronymu lze užít pouze 
v případě, že je všeobecně rozšířen 
(např. UNESCO). Způsob zkrácení názvu 
komerčního cíle se přizpůsobuje požadavku 
objednatele.

2.4.4. Pořadí

2.4.4.I. Pořadí podle významu

Značky se řadí po skupinách podle významu 
uváděných cílů a to v pořadí:

komunální, kulturní nebo turistický cíl.

Samostatně se uvádí komerční cíl.

Stejné pořadí platí i pro volbu cílů při 
respektování maximálního dovoleného počtu 
informačních údajů podle kap. 2.4. Pokud by 
v takovém případě vznikla potřeba rozdělení 
značek jedné skupiny cílů, je žádoucí tuto 
skupinu umístit odděleně na jiné nosné 
konstrukci.

2.4.4.2. Pořadí podle směru

Značky IOZ se v rámci každé skupiny 
(dle kap. 2.4.4.1.) řadí podle směru 
v následujícím pořadí:

pro směr přímo (značka se symbolem svislé 
nebo lomené šipky),

pro směr šikmo vlevo (značka se symbolem 
šikmé šipky),

Značky k označení ulice se řadí obdobně 
s následující úpravou:

a) jako první se umísťuje značka k označení 
ulice, na které se sestava značek nachází 
(značka bez symbolu šipky),

b) jako poslední se umísťuje značka k označení 
ulice průběžné ve směru vlevo a vpravo 
(značka se symboly vodorovné šipky vpravo 
i vlevo) (obr. 1).

^ ... ..
Lidická

v:

Kotlářská
^ 1 -36 38 - 42

Obr. 1

2.4.4.3. Pořadí podle vzdálenosti

Značky IOZ se v rámci jednoho směru (dle kap.
2.4.4.2.) řadí od nejvzdálenějšího k nejbližšímu 
cíli.
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2.4.5. Návaznost naODZ

V návaznosti na ODZ lze na značkách IOZ 
přebírat cíle obsažené na dopravních značkách. 
Především se jedná o cíle uvedené na značce 
"Směrová tabule k jinému cíli" (č. D 37b), např. 
"Pošta", "Nádraží” apod. Jinou možností je 
přebírání orientace k objektům označených na 
samostatných značkách, např. "Policie", 
"Nemocnice" apod. Značkami IOZ se rovněž 
doporučuje z vhodného místa rozdělovat 
dopravu k jednotlivým objektům v návaznosti 
na dopravní značení obsahující souhrnný cíl - 
např. orientace na jednotlivé průmyslové 
objekty v návaznosti na souhrnný cíl 
"Průmyslová zóna", na jednotlivé lázeňské 
objekty v návaznosti na souhrnný cíl "Lázeňská 
zóna" (případně "Lázně") apod.

2.4.6 Umístění

Na jedné značce IOZ se uvádí vždy jeden cíl. 
Kulturní, turistický, komunální cíl a název ulice 
se na značce IOZ umísťuje s ohledem na značený 
směr. Ve směru odbočení vpravo se cíl (případně 
doplněný piktogramem nebo údajem 
o vzdálenosti nebo prvkem systému) orientuje 
k levému okraji a číselný údaj (pokud se uvádí) 
k pravému okraji volné plochy. Ve směru přímo 
nebo vlevo se cíl orientuje k pravému a číselný 
údaj (pokud se uvádí) levému okraji volné 
plochy.

Umístění komerčního cíle na značce se 
přizpůsobuje grafickému pojetí názvu nebo loga 
a provedení značky.

2.5. SYMBOLY

Na značce IOZ uvádějící kulturní, turistický 
nebo komunální cíl se tento symbol uvádí 
v rámečku.

Rozměr vkládaného symbolu se volí co možná 
největší s ohledem na dispoziční možnosti celé 
značky. Symbol se orientuje k okraji 
protilehlému šipce. Pro komerční cíl se takové 
uspořádání doporučuje.

2.6. ŠIPKY

2.6.1. Všeobecně

Šipkové symboly společně s přiřazenými 
informačními údaji rozdělují provoz do 
žádaných směrů. Provedení šipky je odlišné od 
šipek užívaných na dopravních značkách. Volba 
druhu šipky vychází z umístění značky ve 
vztahu ke konkrétní dopravní situaci (zejména 
ke křižovatce). Šipky značek IOZ jsou zásadně 
v provedení šipkového symbolu uvnitř plochy 
značky (samotná značka nemá tvar šipky).

2.6.2. Druhy

2.6.2.1. Svislá šipka

Svisle vzhůru orientovaná šipka ukazuje směr 
k dosažení uvedeného cíle přímo.

2.6.2.2. Šikmá šipka

Šipka orientovaná šikmo vzhůru (obr. 1) ukazuje 
odpovídající směr k dosažení uvedeného cíle na 
nejbližší křižovatce.

2.6.2.3. Vodorovná šipka

Šipka orientovaná vodorovně (obr. 2) označuje 
směr odbočení k uvedenému cíli na nejbližší 
křižovatce.

2.6.2.4. Protilehlé vodorovné šipky

Dvě šipky orientované vodorovně od sebe 
(obr. 2) vyjadřují průběh uvedeného cíle do obou 
směrů na nebližší křižovatce (jedná se zejména 
o uvádění názvu ulice křižující nejbližší křižo
vatku.

2.6.2.5. Lomená šipka

Šipka orientovaná svisle vzhůru a poté 
vodorovně označuje směr odbočení k uve
denému cíli na křižovatce následující po nejbližší 
křižovatce. Užívá se v případě, kdy není možné 
nebo účelné umístit značku až před křižovatkou 
s odbočením k uvedenému cíli.
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2.6.3. Umístění

Na značce uvádějící cíl ve směru přímo je šipka 
(kolmá nebo lomená) umístěna při levém okraji 
značky.

Na značce uvádějící cíl ve směru vlevo je šipka 
(vodorovná nebo šikmá) umístěna při levém 
okraji značky.

Na značce uvádějící cíl ve směru vpravo je šipka 
(vodorovná nebo šikmá) umístěna při pravém 
okraji značky (obr. 3).

2.6.4 Délka

0

Obr. 2

Lidická

Drobného

Drobného

Délka šipky se doporučuje o cca 30 % větší než 
výška velkého písmene názvu cíle.

j

i *«i
Obr. 3
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3. BAREVNÉ PROVEDENÍ

3.1. VŠEOBECNĚ

Značky IOZ nesmějí být z hlediska barevného 
provedení zaměnitelné s dopravními značkami. 
Značky IOZ uvádějící komerční cíle nesmějí být 
v barevném provedení shodném s dále 
uvedeným barevným provedením značek 
uvádějící nekomerční cíle.

3.2. KULTURNÍ, TURISTICKÝ, 
KOMUNÁLNÍ CÍL

Základní plocha značky je hnědá. Nápis, šipka a 
případně symbol jsou bílé (obr. 4).

r.

Radnice

Obr. 4

3.3. ULICE

Značka IOZ uvádějící směr má barvu základní 
plochy značky rubínově červenou, nápis a šipka 
jsou bílé.

3.4. ČÍSLO DOMU A OZNAČENÍ ULICE

Základní plocha značky je červená nebo modrá. 
Písmo je barvy bílé. Případně lze barvy 
vzájemně zaměnit (obr. 5).

LIDICKÁ

Obr. 5

3.5. KOMERČNÍ CÍL

Barevné provedení se přizpůsobuje požadavku 
objednatele při respektování podmínky 
obsažené v čl. 3.1.
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4. PÍSMO

4.1 VŠEOBECNĚ

Dále uvedené zásady pro volbu typu a výšky 
písma se vztahují pouze na značky IOZ uvádějící 
nekomerční cíle. Pro značky uvádějící komerční 
cíle se typ a velikost písma nestanoví. Rovněž se 
nestanoví velikost písma pro značky uvádějící 
čísla domů nebo označení ulice.

4.2. TYP A DRUH PÍSMA

Nápis na značce uvádějící cíl se provádí typem 
písma podle ČSN 018020.

Nápis na značce uvádějící cíl se provádí písmem 
malé abecedy, první písmeno je vždy velké.

V maximální míře se užívá písmo střední.

V odůvodněných případech lze pro úsporu 
místa využít komprese textu (do 85 %). Pouze ve 
výjimečných případech stísněného uspořádání 
značky lze užít písmo úzké.

Při společném umístění více značek se 
doporučuje jeden typ písma pro celou sestavu.

4.3 VÝŠKA PÍSMA

Výška písma se odvozuje z druhu pozemní 
komunikace, vedle které je značka IOZ 
umístěna:

a) komunikace s provozem silničních 
motorových vozidel - výška písma 100 mm,

b) komunikace nepřístupná provozu silničních 
motorových vozidel - výška písma 80 nebo 
60 mm.

5. UŽITÍ

Na základní zásady užití značek IOZ se 
přiměřeně vztahují obdobné zásady stanovené 
pro dopravní značky obecně (účelnost, 
srozumitelnost, výstižnost, údržba apod.) 
a které jsou obsaženy v TP 65. To neplatí pro 
značky uvádějící číslo domu nebo označení ulice.

Na užití značek IOZ se dále přiměřeně vztahují i 
další zásady stanovené pro ODZ (přehlednost, 
čitelnost, apod.), které jsou obsaženy v TP 100 
"Zásady pro orientační dopravní značení na 
pozemních komunikacích".

6. KOMBINACE

6.1. VŠEOBECNĚ

Při užití více značek IOZ se doporučuje jejich 
společné umístění (kombinace) na jedné nosné 
konstrukci.

Skupina komerčních cílů se umísťuje na 
samostatném nosiči.

Značky IOZ uvádějící názvy ulic se umísťují 
samostatně.

Tyto zásady se nevztahují na značky uvádějící 
číslo domu nebo označení ulice.
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7. UMÍSŤOVÁNÍ

7.1. VŠEOBECNĚ

V této části jsou stanoveny zásady pro 
umísťování značek IOZ uvádějící cíle ve vztahu 
ke křižovatce, k silničnímu provozu, 
k dopravnímu značení a při společném umístění 
značek IOZ. Při umístění těchto značek vedle 
komunikace nepřístupné provozu silničních 
motorových vozidel jsou tyto zásady pouze 
doporučené.

Tyto zásady se nevztahují na značky uvádějící 
číslo domu nebo označení ulice.

7.2. UMÍSTĚNÍ VE VZTAHU 
KE KŘIŽOVATCE

Značky IOZ se umísťují před křižovatkou 
obdobně jako směrové tabule ODZ (č. D 36a až č. 
D 37b). Značky s označením názvu ulice lze 
umístit s přihlédnutím k místním podmínkám 
a s ohledem na co nejlepší viditelnost i v prostoru 
křižovatky (obr. 6). V takovém případě nesmějí 
být kombinovány s jinými značkami IOZ. Ve 
výjimečném případě smějí být kombinovány 
s významným komunálním cílem nebo 
směrovou tabulkou pro cyklisty. V prostoru 
křižovatky musí být zachovány rozhledové 
poměry.

7.3. UMÍSTĚNÍ VE VZTAHU
K SILNIČNÍMU PROVOZU

Značky se umísťují přibližně kolmo na osu 
vozovky.

Značky se umísťují zpravidla při pravém okraji 
komunikace, v případě potřeby zvýraznění nebo 
zlepšení viditelnosti je lze umístit i při levém 
okraji.

7.4. BOČNÍ UMÍSTĚNÍ

Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje 
značky (příp. nosné konstrukce) nesmí být menší 
než 0,5 m a vzdálenost vzdálenějšího okraje větší 
než 4,0 m od vnějšího okraje zpevněné části 
krajnice nebo od okraje vozovky (v případě 
chybějící zpevněné části krajnice). Ostatní zásady 
jsou shodné jako pro dopravní značky.

't' NÁZEV FIRMY

4-NÁZEV FIRMY

NÁZEV FIRMY 71 E
NÁZEV FIRMY-> O

LO

Obr. 6

7.5. VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ

Spodní okraj nejníže umístěné značky musí být 
ve výši nejméně 2,50 m a horní okraj nejvýše 4,0 m 
nad úrovní vozovky nebo nad úrovní chodníku.

7.6. UMÍSTĚNÍ VE VZTAHU
K DOPRAVNÍM ZNAČKÁM

Značka nesmí být umístěna společně 
s dopravní značkou, nesmí ji zakrývat nebo jí 
tvořit pozadí.

Minimální vzdálenost značky IOZ od dopravní 
značky nebo od jiné orientační značky je v obci 
30 m.

V případě potřeby dodatečného umístění 
dopravní značky musí být značka(y) IOZ 
přemístěny nebo odstraněny.
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8. TECHNICKÉ PROVEDENÍ

8.1. ROZMĚRY

Výška značky se volí s ohledem na výšku písma 
textu. Pro písmo výšky 100 mm se užívá značka 
o výšce 250 nebo 200 mm. Pro písmo výšky 
80 mm se užívá značka o výšce 160 nebo 200 mm. 
Pro písmo výšky 60 mm se užívá značka o výšce 
120 mm. Písmo výšky 60 mm případně 80 mm se 
užívá v místech bez přístupu motorové dopravy. 
Šířka značky se přizpůsobuje délce textu. 
V případě sestavy značek je šířka pro všechny 
značky stejná.

Pro první informaci o kulturním nebo 
turistickém cíli lze užít značky o větším rozměru, 
který se odvozuje z umístění značky, počtu 
informačních údajů, grafického provedení apod. 
(v podstatě se jedná o "velkoplošnou" značku 
IOZ). Na této značce lze užít písmo větší výšky 
než pro ostatní značky IOZ.

Pro značku IOZ uvádějící číslo domu lze užít 
rozměru 200x150 mm, 250x200 mm nebo 
320x250 mm. Pro značku IOZ uvádějící označení 
ulice lze užít rozměrů: 500x300 mm, 
600x300 mm, 700x300 mm, 600x400 mm nebo 
800x400 mm.

8.2. TVAR

Značka IOZ uvádějící cíl má základní tvar 
obdélníku. Rohy značky nebo její konstrukce 
musí být zaobleny dle ČSN 01 8020. Značka IOZ 
uvádějící číslo domu nebo název ulice může být 
doplněna dalšími grafickými prvky, např. 
lemem a prvky technického provedení (prolisy 
apod.) a zaoblení rohů se nestanoví.

8.3. KONSTRUKCE A MATERIÁL

Značky IOZ uvádějící cíle mohou být 
provedeny jako jednostranné nebo oboustranné.

Pro užití retroreflexního materiálu na značce 
IOZ uvádějící kulturní, turistický nebo 
komunální cíl anebo název ulice se vztahuje 
ČSN 018020.

Na značce IOZ uvádějící komerční cíl se její 
prosvětlení nebo osvětlení samostatným 
zdrojem nebo užití retroreflexního materiálu 
nepřipouští.

Konstrukce značek včetně spojovacího 
materiálu musí splňovat podmínky stanovené 
TP 118. Na rubu, případně na rámečku každé 
značky nebo na nosné konstrukci se umísť 
uje identifikace vlastníka značky (provozovatele 
systému).

8.4. PŘECHODNÉ ZRUŠENÍ PLATNOSTI

Přechodné zrušení platnosti některého 
informačního údaje nebo šipky na značce se 
provádí minimálně křížovým prelepením 
oranžovo-černou páskou o šířce min. 50 mm 
a to tak, aby je dostatečně zakrývala. Platnost 
celé značky se ruší jejím zakrytím. Pokud je 
nutno platnost zrušit na dobu delší než 3 měsíce, 
doporučuje se neplatné prvky zakrýt 
a v případě, že je celá značka neplatná, značku 
demontovat.
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