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ÚVODNÍ SLOVO

ÚVODNÍ SLOVO
Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen "Zásady") upravují podrobnosti
o užití, provedení a umísťování svislých dopravních značek uvádějících vybrané cíle a směry k jejich dosažení
a označujících obslužná dopravní zařízení.
Zásady obsahují vzorová řešení orientačního dopravního značení vybraných dopravních situací. Při řešení konkrétní
dopravní situace je nutno respektovat místní podmínky a z uvedených Zásad vycházet. Obsahem Zásad není
orientační dopravní značení vyjádřené pomocí proměnných dopravních značek jako součást systému vyznačujícího
odklonové nebo naváděcí trasy při regulaci dopravy.
Zásady jsou v souladu s vyhláškou FMV č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla
silničního provozu), vycházejí z příslušných technických norem a technických předpisů. Dále Zásady doplňují
a zpřesňují TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích". Jednotné užití a provedení
orientačních dopravních značekpřispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
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VŠEOBECNĚ

1. ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
1.1. VŠEOBECNĚ

číslo udávající vzdálenost, symbol jiné dopravní
značky apod. Za informační údaj se nepovažuje
šipka.

Obsahem této kapitoly je systematika
umísťování vybraných informativních značek
orientačního dopravního značení na dálnicích,
silnicích, místních a účelových komunikacích
a jejich provedení hlediska volby cílů
a barevnosti.

Cíl je zeměpisný název obce, případně název její
části nebo pro orientaci významný souhrnný
název určité oblasti (centrum, lázeňská zóna,
průmyslová zóna apod.) a dále kulturní,
turistický, komunální nebo dopravně významný
objekt.

Vyznačování cílů v jiných systémech (orientační
značení pro cyklisty, jiné informačně orientační
značení, parkování, apod.) nesmí být v rozporu
s dopravním značením podle těchto Zásad.

Obec je zastavěná oblast, jejíž začátek
a konec je označen dopravními značkami č. D 38a
ač.D38b.

Pro účely těchto Zásad je problematika
orientačního dopravního značení dále rozdělena
do následujících částí:

Subplocha je ohraničená plocha na dopravní
značce určité barvy vložená do jiné (základní)
plochy odlišné barvy.

- orientační dopravní značení v obci (část B),

- orientační dopravní značení na dálnici
a silnici pro motorová vozidla (dále jen
"SMV") (částD),

Velkoplošná značka je dopravní značka ODZ
v provedení tabule přesahující rozměr
1,5 x 1,5 m. Velikost plochy značky vyplývá
z množství a velikosti na značce užitých
informačních údajů a jejího umístění (jedná se
zejména o návěst před křižovatkou nebo
dálkovou návěst).

- orientační dopravní značení obslužných
dopravních zařízení (část E),

1.3. SOUVISEJÍCÍ PRÁVNÍ
A TECHNICKÉ PŘEDPISY

Rozdělení pozemních komunikací (dále jen PK)
do kategorií a tříd podle určení a dopravního
významu vychází ze zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích a vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích,

Pro ODZ prováděné ve smyslu těchto zásad mají
význam evropské dohody, právní předpisy
a technické normy a technické podmínky, které
jsou uvedeny v následujícím přehledu.

- orientační dopravní značení mimo obec
(částC)

1. Evropské dohody

1.2. NÁZVOSLOVÍ

- Evropská dohoda o hlavních silnicích
s mezinárodním provozem (AGR).

Pro účely těchto Zásad mají dále uvedené pojmy
následující význam:

2. Právní předpisy
-zákonč. 12/1997Sb.,obezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,

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

zákonč. 13/1977Sb.,opozemních
komunikacích.

Informační údaj je jednotlivý prvek ODZ užitý
na příslušné dopravní značce, tj. cíl, číslo silnice.
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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 018020 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,
- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

4. Technické podmínky
- 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.
5. Vzorové listy
- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací.
Svislé dopravní značky (v návrhu).
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2. ZÁSADY ORIENTAČNÍHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
2.1.VŠEOBECNĚ

2.2. DOPRAVNÍ ZNAČKY

ODZ musí poskytovat účastníku silničního
provozu přesné a jednoznačné informace
0 cílech a směrech k nim. Tyto informace musí
umožňovat vyhledání a dosažení cíle. Při
navrhování ODZ je nutno posuzovat zejména
logiku řešení, informační efekt a místní
prostorové možnosti.

Pro účely ODZ jsou užívány následující
dopravní značky:
"Návěst před křižovatkou" - č. D 30a, č. D 30b,
č. D 30c, č. D 30d, č. D 30e, č. D 30f, č. D 35a,
č.D35b,č.D35c.
"Směrová tabule" - č. D 31.

Informace na dopravních značkách musí být
přehledné a čitelné z dostatečné vzdálenosti.
Tomuto hledisku je nutno přizpůsobit volbu
druhu a počtu informací, provedení značek a
jejich umístění ve vztahu k vedení silničního
provozu. Z toho se vychází při grafickém řešení
značky zohledňující vhodnou skladbu,
provedení, umístění jednotlivých informačních
údajů a šipek na značce.

"Dálková návěst" - č. D 32.
"Směrová tabule pro příjezd k dálnici" - č. D 33a,
č.D33b.
"Směrová tabule pro příjezd k silnici pro
motorová vozidla" - č. D 34a, č. D 34b.
"Směrová tabule (s jedním cílem)" - č. D 36a,
č.D36c.

ODZ je součástí celého systému dopravního
značení. Nemá odvádět pozornost od jiných
významných dopravních značek (zejména
stanovujících přednost v jízdě, zákazy, příkazy
apod.), zakrývat jiné dopravní značky nebo
dopravní zařízení, případně neúměrně zvyšovat
počet dopravních značek nad míru možnosti
vnímání.

"Směrová tabule (s dvěma cíli)" - č. D 36b,
č.D36d.
"Směrová tabule k místnímu cíli" - č. D 37a.
"Směrová tabule k jinému cíli" - č. D 37b.

Informační údaje užité na značkách ODZ musí
být v souladu s údaji obsaženými ve veřejně
přístupných mapách.

"Obec"-č.D 38a.

Vhodná skladba, provedení a umístění
jednotlivých prvků grafického řešení značky
ovlivňuje zásadním způsobem čitelnost značky.
Provedení, umístění a velikost informačních
údajů a šipek musí zajistit včasné předání
potřebné informace pro účastníka silničního
provozu, zejména pro řidiče motorového
vozidla. Přitom je nutno sledovat hledisko
účelnosti užití těchto prvků při respektování
hranice maximálního počtu informačních údajů
podle kap. 2.3.2 části A. V případě návěsti se z
počtu a velikosti jednotlivých prvků odvozuje
1 výsledný rozměr velkoplošné značky.

"Silnice I. třídy" - č.D 39a, č. D 39b.

"Konec obce" - č.D 38b.

"Silnice II. třídy" - č.D 39c.
"Silnice pro mezinárodní provoz" - č. D 40.
"Jiný název" - č. D 43.
Značky označující obslužná dopravní zařízení
č.D 11a, č.D 21, č.D 22, č.D 23 a,č.D23b,č.D24
a, č.D 24b, č.D 24 c, č.D 25, č.D 26, č.D 27 a, č.D
27bač.D28.
Při umísťování výše uvedených značek se
postupuje podle TP 65 "Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích"
s případnými odlištnostmi stanovenými těmito
Zásadami.
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mezinárodní provoz se neuvádí na příslušné
směrové tabuli (výjimkou je značka č. D 31). Z
tohoto důvodu se zpravidla před takovou
křižovatkou umísťuje příslušná dopravní
značka "Návěst před křižovatkou".

Provedení dopravních značek z hlediska
konstrukce, užití retroreflexních materiálů, typu
písma a dalších podmínek stanoví ČSN 01 8020,
tyto Zásady a Vzorové listy VL 6.1.

2.3. INFORMAČNÍ ÚDAJE

Stejný informační údaj se zpravidla opakuje na
všech značkách vztahujících se k jedné
křižovatce a k jednomu směru. Způsob užití,
provedení a umístění jednotlivých značek
s ohledem na stavební uspořádání křižovatky
a dopravní význam křižující silnice je uveden
následujících částech B, C a D.

2.3.1. Všeobecně
Rozsah informačních údajů musí respektovat
možnosti vnímání člověka a dále technické
možnosti dopravního značení, tj. počet, velikost
a umístění dopravních značek. Podrobnosti
o umístění a grafickém provedení informačních
údajů na dopravní značce stanoví Vzorové listy
VL6.1.

2.3.4. CÍLE
2.3.4.1. Všeobecně
Konkrétní dálnici, silnici I. třídy a vybrané silnici
II. třídy jsou přiřazeny dálkové, blízké
a doplňkové cíle. Vybraným silnicím je přiřazen
i zahraniční cíl. Seznam zahraničních dálkových,
doplňkových a blízkých cílů pro účely ODZ je
uveden v příloze. Při volbě cílů je třeba z tohoto
seznamu vycházet. Ve výjimečných případech
a za současného splnění obecných zásad v části A
lze cíle (kromě dálkových) dle konkrétních
podmínek upravit.

2.3.2. Počet a pořadí
Na jedné dopravní značce, resp. na kombinaci
značek užitých společně, se nedoporučuje užít
více než 10 informačních údajů.
Pořadí informačních údajů se ve svislé rovině
počítá odshora dolů, ve vodorovné rovině zleva
doprava.
2.3.3. Opakování

2.3.4.2. Druhy cílů
Při volbě a užití cíle a čísla silnice platí zásada
jejich opakování až do dosažení příslušného cíle.
Informační údaj vztahující se k hlavnímu směru
nemusí být uveden (opakován) před křižo
vatkou s dopravně málo významnou silnicí.

- Dálkový cíl je zejména hlavní město, okresní
město, významné hospodářské středisko nebo
obec s křižovatkou dopravně významných PK,
a hraniční přechod. Dané PK je přiřazen
konkrétní dálkový cíl (dálkové cíle). Příslušný
dálkový cíl (dálkové cíle) se na dané PK nebo
v její blízkosti nachází, případně se nachází na
navazující PK, pokud jiný vhodný cíl není
k dispozici.

Výše uvedená zásada neplatí pro případ užití
zahraničního cíle anebo souhrnného cíle. Tyto
cíle se užívají s přihlédnutím k místním
podmínkám a s ohledem na počet informačních
údajů. V případě stísněných poměrů lze
v odůvodněném případě upustit od uvedení
(opakování) blízkého cíle, a to za předpokladu,
že to nebude na úkor orientace účastníka sil.
provozu.

- Zahraniční cíl je zejména dopravně významné
město na území sousedního státu ležící na trase,
která je pokračováním značené PK.
- Blízký cíl je zejména větší obec nebo obec
nacházející se na křižovatce dopravně
významných PK. Příslušný blízký cíl se na dané
PK nebo v její blízkosti nachází.

Pozornost je nutno věnovat uvádění (opakování)
čísla silnice pro mezinárodní provoz, a to
zejména v situaci, kdy trasa této silnice mění
směr nebo přechází na jinou PK podle národního
označení (seznam silnic pro mezinárodní provoz
je uveden v příloze). V této souvislosti je nutno
brát do úvahy skutečnost, že číslo silnice pro

- Doplňkový cíl je zejména obec, důležité
správní středisko, významné hospodářské nebo
dopravní středisko, nacházející se mimo
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značenou trasu PK. Z této PK je ale
k němu zajištěno dopravní připojení.
- Místní cíl je část obce, městská část, městská

čtvrť, katastrální území, název sídliště nebo
centrum obce. Místní cíl se provádí písmenem
velké abecedy. Nápis "Centrum" se provádí
písmem malé abecedy, první písmeno je velké.
- Tiny cíl je zejména veřejný objekt, který se
nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není
určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se pro
účely ODZ považují zejména následující cíle,
které lze doplnit i obecně srozumitelným
piktogramem (obr.l).

Obr. 1

-Souhrnný cíl je společné označení pro vybrané

cíle (viz kap. A .2.3.4.5.).
23 A3. Užití

Letiště

Na jedné dopravní značce lze pro jeden směr
uvést nejvíce čtyři cíle.

Nádraží

Na konkrétní PK se postupně uvádí nejbližší
dálkový a blízký cíl přiřazený této PK dle
přílohy. Za hraničním přechodem se na jedné
značce společně uvedou všechny dálkové cíle
přiřazené konkrétní PK. K tomu se užije
dopravní značky č. D 32 "Dálková návěst"
s uvedením vzdálenosti (bez šipky).

Nádraží BUS
Lázně
Pošta
Hřbitov
Sportoviště
Stadion
Heliport

Pokud je označení hraničního přechodu shodné
s názvem obce a nachází se mimo ni, označuje se
hraniční přechod jako místní cíl společně
s nápisem "CLO" / překlad v jazyce sousedního
státu.

<&r

“RO-LA”

Zahraniční cíl se uvádí zpravidla jen na
výjezdech z velkých měst a v blízkosti státní
hranice. Na značce je uveden v jazyce státu, na
jehož území se tento cíl nachází (např. Linz,
Kraków apod.). V případě potřeby může být
doplněn symbolem rozoznávací značky
příslušného státu: (obr. 2)

Přístav
Přívoz
Krematorium

m

Zoologická zahrada,
Zoo
Výstaviště

ŽILINA

Lázeňská zóna

LINZ

Průmyslová zóna

NÜRNBERG

Obchodní zóna
Nákupní zóna

KRAKÓW
Obr.l
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Pro umístění piktogramu na směrové tabuli
č. D 37a a č. D 37b platí obdobná pravidla jako
pro umístění čísla silnice (obr. 3).

2.3.4.S. Zkratky a sdružování cílů

Název cíle se uvádí vjednom řádku textu (kromě
textu na dopravní značce č. D 30a a č. D 38a,b)
a přednostně v nezkrácené podobě.
V případě dlouhého názvu cíle (zejména
složeného z více slov) se připouští zkrácení
názvu cíle, přitom musí zkrácený název zůstat
srozumitelný a jednoznačný.

Centrum
Nádraží
Letiště

K

Nádraží BUS

Zpravidla se zkracuje doplňující slovo názvu
obce. Seznam zkratek pro vybrané konkrétní cíle
je uveden v příloze.

>

Při uvádění místního cíle před dosažením obce
se tento cíl uvádí za názvem obce a odděluje
pomlčkou. Při uvádění několika místních cílů na
velkoplošné značce se uvádí název obce jednou
a místní cíle pod sebou (obr. 5).

Obr. 3

V případě stísněných poměrů na velkoplošné
značce lze užít obecně známého piktogramu
(např. letiště) samostatně.

PRAHA
- Centrum
-BARRANDOV

2.3.4.4. Plán tras

ODZ je třeba účelně využívat pro vyznačení tras
s ohledem na vedení vybraného druhu dopravy
(nákladní, tranzitní a pod.). K tomu se
zpracovává plán tras. Při jeho sestavování je
nutné vycházet zejména z možností
a uspořádání sítě PK a dále je nutno zohlednit
vliv dopravy na životní prostředí apod. (obr. 4).

Obr. 5

K zamezení kumulace cílů a s přihlédnutím
k obecnému omezení počtu informačních údajů
(viz kap. A.2.3.2.) je vhodné sdružování
jednotlivých cílů v jednom směru do
souhrnného cíle. Náhradou za užití (opakování)
všech dálkových, zahraničních, doplňkových,
případně i blízkých cílů v jednou směru se užívá
souhrnný cíl "Tranzit". V případě rozdělení
směru ke konkrétnímu dálkovému, doplňko
vému nebo blízkému cíli, lze zbývající cíle pro
vybraný směr nahradit souhrnným cílem
"Ostatní tranzit". Souhrnný cíl "Ostatní tranzit"
se užívá zpravidla pro směr s největším počtem
dálkových, doplňkových a blízkých cílů.
Souhrnný cíl "Tranzit" nebo "Ostatní tranzit" se
uvádí v rámečku (obr. 6). Uvedení (opakování)
čísla silnice nebo dopravního okruhu je
i v takovém případě podmínkou. Místní nebo
jiné cíle se vždy uvádějí odděleně (nezahrnují se
pod souhrnný cíl "Tranzit" nebo "Ostatní
tranzit").

Obr. 4
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Obr. 7

Obr. 8

23.4.6. Pořadí a umístění

Cíle pro konkrétní PK se na značkách pro každý
směr řadí podle svého druhu a vzdálenosti
v tómto pořadí:

Obr. 6

V případě, že se v daném směru užije místní i jiný
cíl, umísťuje se každý do samostatné subplochy.

1. Zahraniční cíl
2. Dálkový cíl
3. Blízký cíl
4. Doplňkový cíl
5. Místní cíl
6. Jiný cíl

Pokud to konkrétní podmínky umožňují, lze
soubor jiných cílů nahradit obecnějším
souhrnným cílem (případně doplněným
piktogramem), např. "Průmyslová zóna",
"Obchodní zóna", "Lázeňská zóna" apod. (viz
kap. A.2.3.4.2.).

V rámci jednoho druhu se cíle na značkách se
řadí od nejvzdálenějšího k nejbližšímu.

Skupina cílů, pro kterou se vyjadřuje určitá
společná charakteristika, se graficky zvýrazňuje.
Např. skupina cílů se společným dopravním
omezením nebo platná jen pro určitý druh
vozidel se sdružuje a od ostatních cílů odděluje
rámečkem (obr. 7, 8).

14
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To neplatí pro dále uvedené případy:
Pro pořadí cílů na značkách na dopravním
okruhu je rozhodující vzdálenost k místu
odpojení z okruhu. Cíl, který se odpojuje na
nejbližší křižovatce se uvádí nejníže- viz. schéma
na obr. 9.

15
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Cíle na okružní křižovatce se umísťují
dle schéma na obr. 10.

2

lllllll 2
lllllllll 3

4
Obr. 10
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Na návěsti před mimoúrovňovou křižovatkou
se pořadí cílů ve směru odbočení uvádí ve
stejném pořadí jako na směrových tabulích
umístěných na následující křižovatce. Nejvýše se
uvádí cíl ve směru přímo a pod ním cíl ve směru
vlevo a dále cíl ve směru vpravo (obr. 11).

Jednotlivé směrové tabule (mimo dopravní
značky č. D 31) se v případě jejich kombinace
umísťují v tomto pořadí:
1. pro směr jízdy přímo
2. pro směr odbočení vlevo
3. pro směr odbočení vpravo.

V případě kombinace místního cíle "Centrum"
s jiným místním cílem se cíl "Centrum" uvádí
zpravidla jako první (obr. 12).

Centrum
MODŘANY
Obr. 12

Na směrové tabuli (mimo dopravní značky
č. D 31) se cíl ve směru přímo umísťuje do středu
volné plochy. Pokud je cíl doplněn údajem
o vzdálenosti, orientuje se cíl k levému okraji
a číselný údaj k pravému okraji volné plochy. Ve
směru odbočení vlevo se cíl (cíle) orientuje
k pravému okraji a číselný údaj (pokud se uvádí)
k levému okraji volné plochy. Ve směru
odbočení vpravo se cíl (cíle) orientuje k levému
a číselný údaj pravému okraji volné plochy
Na velkoplošné značce, pokud je pro směr přímo

A

1
<1 mi ■iii

Obr. A1b

Obr. 11

Obr. 13
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cíle. Číslo silnice se uvádí na samostatné značce
(č. D 39a až č. D 40) nebo se užívá symbolu této
značky na velkoplošné značce (návěsti) anebo na
směrové tabuli (č. D 36a až č. D 36d).

vyznačen jeden jízdní pruh, se řadí cíle zpravidla
pod sebou a zarovnávají levým okrajem. Pokud
je pro směr přímo vyznačeno více jízdních pruhů
a pokud to velikost velkoplošné značky
umožňuje, lze cíle umísťovat v jednom řádku
vedle sebe. Cíle se v takovém případě orientují
na střed volné plochy (obr. 14).

2.3.5.2. Užití

Na směrové tabuli se číslo silnice uvádí před
křižovatkou s touto PK v případě, že se uvedený
cíl na této PK nachází. Pokud není na konkrétní
PK k dispozici žádný vhodný cíl, lze číslo silnice
užít i ve spojení s doplňkovým cílem.
Na návěsti před křižovatkou se číslo silnice
(symbol značky č. D 39a až č. D 40) uvádí před
křižovatkou s touto silnici; přitom není
rozhodující, jaké cíle jsou na návěsti uvedeny.
V případě společného průběhu dvou PK je nutno
uvést čísla obou silnic. Přitom se užívají
i příslušné značky č. D 39a až č. D 40 za
křižovatkou. Tato zásada platí i pro užití
směrových tabulí s tím, že k cíli nacházejícímu se
v úseku společného průběhu PK společně s jinou
PK se přiřazuje číslo silnice, po které se k tomuto
úseku přijíždí (obr. 16).

Obr. U

Na velkoplošné značce se ve směru odbočení cíle
řadí zpravidla pod sebou a zarovnávají se levým
okrajem. Pokud je pro odbočení vyznačeno více
jízdních pruhů a pokud to velikost velkoplošné
značky umožňuje, lze cíle umísťovat v jednom
řádku vedle sebe. Cíle se v každém řádku
orientují na střed volné plochy (obr. 15).

2.3.5.3. Pořadí

Čísla silnic (značky č. D 39a až č. D 40 nebo jejich
symboly) se uvádějí od nejnižšího čísla
k nejvyššímu, přičemž se nejdříve uvádějí
národní čísla a následně čísla silnice pro
mezinárodní provoz.

Obr. 15

2.3.5. Číslo silnice
2.3.5.I. Všeobecně

Číslo silnice je základním prvkem orientace na
PK, neboť poskytuje informaci o jejím průběhu
v celé její trase bez ohledu na postupně měnící se
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Obr. 16

19

VŠEOBECNĚ
Na velkoplošné značce osazené nad vozovkou se
číslo silnice umísťuje:
- ve směru přímo vedle šipky pod řádkem
s cílem,
- ve směru odbočení vedle šipky pod řádkem
s cílem (např. obr. All),
- v případě užití více šipek stejného druhu (tj.
existence více jízdních pruhů v jednom směru
jízdy), mezi šipky pod řádkem s cílem.

2.3.S.4. Umístění

Na velkoplošné značce osazené vedle vozovky se
číslo silnice umísťuje:
- ve směru přímo nad úrovní hlavy šipky
a zpravidla na úrovni řádku s cílem,
- ve směru odbočení pod úrovní řádku s cílem např.(obr,17).

Příklady jsou uvedeny například na (obr. 14,
15a).

mm] iiiiiiiiiiiiiiiii
80

Výše uvedené zásady neplatí pro značku č. D 32.
V tomto případě se číslo silnice umísťuje nad
řádkem s cílem (obr. 19).

17

2.3.6. Údaj o vzdálenosti

Vzdálenost k určenému cíli se stanoví ke středu
obce a zaokrouhluje na celé km. V případě, že
vychází po zaokrouhlení vzdáleností ke dvou po
sobě následujícím obcím stejné hodnoty a jejich
vzájemná vzdálenost je 400 m a více, upraví se
vzdálenosti na příslušných dopravních značkách
dle obr. 18.

Obr. 17

2,2 km
3,7 km

skutečné vzdálenosti

4,1 km

2,0 km
4,0 km

zaokrouhlené vzdálenosti

4,0 km

2,0 km
3,0 km
4,0 km

Obr. 18
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Vzdálenost k hraničnímu přechodu se stanoví
k umístění celnice a zaokrouhluje na celé km.

pokud to není na újmu její čitelnosti
a srozumitelnosti (obr. 20).

Na velkoplošné značce se údaj o vzdálenosti
k určenému cüi uvádí pouze na modifikované
značce č. D 32 (bez šipky) (obr. 19).

2.3.7.2. Velikost

Rozměr vkládaného symbolu dopravní značky
se volí co možná největší s ohledem na dispoziční
možnosti celé značky. Podrobnosti stanoví
VL6.1.
2.3.7.3. Umístění

ill
lili

Na návěsti před úrovňovou křižovatkou se
symbol výstražné nebo zákazové značky
umísťuje do dříku šipky, pokud nebezpečí nebo
omezení platí na PK ve směru šipky (obr. 21).
Pokud se nebezpečí nebo omezení vztahuje
pouze k určitému cíli, umísťuje se symbol
příslušné značky u daného cíle.

5

Obr. 19

Pokud se užije údaj o vzdálenosti umístění
návěsti před křižovatkou, stanoví se v případě
úrovňové křižovatky k hranici křižovatky
a zaokrouhluje na celé desítky metrů. V případě
mimoúrovňové křižovatky se stanoví k začátku
klínu odbočovacího pruhu a zaokrouhluje v obci
na celé padesátky metrů, mimo obec na celé
stovky metrů.
Údaj o vzdálenosti k určenému cíli se na značce
umísťuje na úrovni řádku s cílem. Údaj
o vzdálenosti umístění návěsti před křižovatkou
se umísťuje ke spodnímu okraji značky
(obr. 6).
Obr. 21

2.3.7. Symboly
2.3.7.I. Všeobecně

Na návěsti před mimoúrovňovou křižovatkou se
symbol dopravní značky umísťuje u cíle (cílů), ke
kterému se vztahuje (obr. 22).

Jako doplňující informaci lze na velkoplošné
značce umístit symbol jiné dopravní značky.
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Symbol dálnice nebo SMV se uvádí na návěsti
před křižovatkou, po které již následuje dálnice
nebo SMV.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Obr. 27

Při užití více symbolů dále uvedených
dopravních značek, případně piktogramů na
velkoplošné značce, se tyto umísťují v pořadí
č. D 39a až č. D 40, č. D 14a, č. D 15a, č. D 2
a případně příslušný piktogram, a to zpravidla
v jednom řádku.

Na jedné velkoplošné značce se doporučuje užití
jednoho typu písma. Typ písma na směrové
tabuli se odvozuje z délky textu. Z toho vyplývá
možnost užití odlišného typu písma na
jednotlivých směrových tabulích sestavy
(obr. 28).

2.4. PÍSMO
2.4.1. Všeobecně

Typ písma upravuje ČSN 01 8020, dle typu se
písmo dělí na písmo střední a úzké.
2.4.2. Druh a typ písma

Název obce a místní cíl se provádí písmem velké
abecedy (obr. 23). Cíl "Centrum" a jiný cíl se
provádí písmem malé abecedy, první písmeno je
velké (obr. 24).
2.4.3. Výška písma

BRNO-ŽIDENICE

Na jedné značce nebo sestavě značek se pro cíle
užívá zpravidla jedna výška písma. To neplatí
pro souhrnný cíl "Tranzit" a "Ostatní tranzit", pro
které se užívá výška písma vždy o stupeň větší
ze škály uvedené v kap. A 2.4.3. Větší výšky
písma lze užít i v případech, kdy z grafického
řešení vychází například rozměrná volná plocha
značky.

Obr. 23

Letiště
Nádraží
Obr. 24

Přednostně se užívá písmo střední (obr. 25).
V odůvodněných případech lze pro úsporu
místa využít komprese textu do 85 % (obr. 26)
nebo lze užít písmo úzké (obr. 27).

V případě cíle, který obsahuje předložku, se
užívá výška písma textu za předložkou (včetně
předložky) o stupeň nižší ze škály uvedené
v kap. A 2.4.3 (např. "BEČOV nadteplou").
Na směrové tabuli (s výjimkou směrové tabule
č. D 31) umístěné na silnici I. a II. třídy nebo
místní komunikaci I. a II. třídy a na případně jiné
dopravně významné PK se užívá výška písma
135 mm. Ve výjimečných případech lze užít
výšku písma 100 mm. Na silnici III. třídy
a místní komunikaci III. a IV. třídy lze užít písmo
o výšce 100 mm, výška písma 135 mm je
doporučena.

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Obr. 25

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Obr. 26
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2.5. ŠIPKY

Na velkoplošných značkách se užívají násle
dující výšky písma:

2.5.1. Všeobecně

a) PKvobci
značka vedle vozovky................min. 200
(výjimečně 150mm)
značka nad vozovkou................min. 250
(výjimečně 200 mm)

Šipky společně s přiřazenými informačními
údaji usměrňují provoz do žádaných směrů.
Podle účelu a konkrétní situace se užívá buď
šipky samostatné nebo kombinace šipek. Volba
tvaru, provedení a počtu šipek vychází z druhu
křižovatky, počtu a uspořádání jízdních pruhů.

b) PK mimo obec
značka vedle vozovky............... min. 200 mm
značka vedle vozovky směrově
rozdělené PK ........................ min. 250 mm
značka nad vozovkou................min. 300mm

2.5.2. Druhy

Samostatná svislá šipka je svisle vzhůru
orientovaná šipka. Ukazuje směr k dosažení
uvedeného cíle (cílům) přímo.

c) Dálnice a SMV
značka vedle vozovky............... 300 mm
značka č.D 32 ............................ 250 mm
značka nad vozovkou................ 420 mm
značka č. D 32 nad vozovkou.....350 mm

Samostatná šikmá šipka je šipka orientovaná
šikmo vzhůru. Ukazuje směr k dosažení
uvedeného cíle (cílů) ve směru odbočení
a označuje začátek odbočovacího nebo řadícího
pruhu určeného pro odbočení k uvedenému cíli
(cílům).

2.4.4. Typ písma číselných znaků

Pro číslice číselných znaků se zásadně užívá
písmo střední. Jedinou výjimkou je provedení
značky č. D 40 uvádějící trojciferné číslo silnice
pro mezinárodní provoz. V tomto případě se
užívá písmo úzké. Stejná zásada platí i pro užití
symbolu této značky na velkoplošné značce
(obr. 29).

Samostatná lomená šipka je šipka orientovaná
vzhůru nejprve svisle a poté šikmo. Ukazuje
směr odbočení k uvedenému cíli (cílům).
Samostatná vodorovná šipka je vodorovně
orientovaná šipka. Ukazuje směr a místo
odbočení k uvedenému cíli (cílům).
Kombinovaná šipka je složená z více šipek
vycházejících zpravidla ze základních typů
samostatných šipek (obr. 30). V případě složitější
křižovatky je nutno provedení a tvar šipek při
způsobit konkrétní situaci, počtu a uspořádám
jízdních pruhů.

Obr. 29

2.4.5. Výška písma číselných znaků

Na směrové tabuli (s výjimkou značky č. D 31) se
užívá výška číslic stejná jako výška písma cíle.
Pokud jsou na značce č. D 32 uvedeny údaje
o vzdálenosti, užijí se číslice stejné výšky jako
písmo cíle.
Na velkoplošné značce se pro číslo silnice užívá
výška číslic o stupeň nižší než výška písma cíle,
a to z příslušné škály uvedené v kap. A 2.4.3. Při
užití výšky písma 150 mm je výška číslic rovněž
150 mm.

Obr. 30
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- zelená subplocha, jde-li o cíl dálkový, blízký
nebo doplňkový cíl přiřazený dálnici nebo
SMV.

Na PK mimo dálnici nebo SMV se šířkou dříku
šipky na návěsti umístěné vedle vozovky
odlišuje vedení hlavní a vedlejší silnice
(obr. 31).

- modrá subplocha, jde-li o cíl dálkový, blízký
nebo doplňkový cíl přiřazený PK mimo
dálnici nebo SMV (obr. 32,33).

Obr. 31

2.5.3. Rozměry, počet, umístění
Počet šipek na značce umístěné nad vozovkou
musí odpovídat počtu jízdních pruhů. Značka se
umísťuje tak, aby se jednotlivé šipky pro směr
přímo nacházely přibližně nad osou příslušného
jízdního pruhu, pro šikmé a lomené šipky se
takové umístění doporučuje. Na značce
umístěné vedle vozovky šipky vyjadřují
schematicky tvar křižovatky.
2.6. BAREVNÉ PROVEDENÍ ZNAČEK
2.6.1. Všeobecně

Barevné provedení značek ODZ má pro
orientaci podstatný význam. Barevné provedení
jednotlivých značek ODZ vychází z vyhlášky
FMV č. 99/1989 Sb. a koloritu barev upravuje
ČSN 018020.
2.6.2. Barevné provedení značek

Základní plocha návěsti užité na dálnici a SMV je
zelené barvy. Šipka jebarvy bílé.
Základní plocha návěsti užité na PK mimo
dálnici a SMV je modré barvy. Šipka je barvy
bílé.
Na návěsti užité před křižovatkou dálnice nebo
SMV a jiné PK se cíl, přiřazený PK jiné kategorie,
vkládá do subplochy v barevném provedení:
Obr. 32
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Obr. 34
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Podle cíle a druhu PK po které je cíl(e)
dosažitelný se užívá směrové tabule (mimo
dopravní značky č. D 31), které se liší svým
barevným provedením, na značce č. D 33a
č. D 33b se uvádí cíl(e) dosažitelný po dálnici. Na
značce č. D 34a a č. D 34b se uvádí cíl(e)
dosažitelný po SMV. Na značce č. D 36a,
č. D 36 b, č. D 36 c a D 36d se uvádí cíl(e)
dosažitelné po jiné PK než dálnici nebo SMV. Na
značce č. D 37a se uvádí místní cíl(e). Na značce
č.D37bse uvádí jiný cíl(e).
Příklady barevného provedení jsou uvedeny na
obrázcích 37-41.

Obr. 35

Obr. 36

-

Bílá subplocha - místní nebo jiný cíl
(obr. 34,35).

Základní plocha směrové tabule č. D 31 má
barevné provedení odpovídající druhu PK ve
směru odbočení. Při užití na výjezdu směrem
k dálnici a SMV je barva základní plochy zelená,
na výjezdu směrem k jiné PK je barva základní
plochy modrá, šipka je barvy bílé. Místní nebo
jiný cíl se vkládá do bílé subplochy.
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obce

D 38a

D 30b

Z

A
D 30b

Pozn.: Podle konkrétních podmínek lze
dvě směrové tabule s jedním cílem
nahradit jednou tabulí se dvěma cíli.

D 15a

Obr. 37
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tv

části obce

Obr. 38
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^

i obce

Pozn.: Podle konkrétních podmínek lze
dvě směrové tabule s jedním cílem
nahradit jednou tabulí se dvěma cíli.

Obr. 39
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í

ľ
Obr. 40
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- obce

obec administrativně začleněná k jiné obci
a samostatně označená DZ D38a, b
část obce uvnitř souvislého zastavění
bez samostatného označení DZ D38a, b
název obce

Pozn.: Podle konkrétních podmínek lze dvě směrové tabule s jedním
cílem nahradit jednou tabulí se dvěma cíli.
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2.7. TECHNICKÉ PROVEDENÍ ZNAČEK

2.8. PŘECHODNÉ ZRUŠENÍ
PLATNOSTI

2.7.1. Rozměry

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 (obr. 42).
Platnost celé značky se ruší jejím zakrytím.
Pokud je nutno platnost zrušit na dobu delší než
3 měsíce, doporučuje se neplatné informační
údaje zakrýt a v případě, že je celá značka
neplatná, značku demontovat.

Základní rozměry pro jednotlivé značky ODZ
upravuje ČSN 018020 a Vzorové listy VL 6.1.

Rozměr velkoplošné značky se odvozuje
zejména z počtu informačních údajů, druhu
a velikosti písma, počtu a způsobu užití šipek.
2.7.2. Materiál

Konstrukce značky včetně spojovacích prvků
musí být z recyklovatelného materiálu.
Kombinace odlišného materiálu nesmí vyvo
lávat elektrolytickou korozi. Materiál zadní
strany značky musí být matný a barvy šedé nebo
hliníkové.
Požadovaná třída retroreflexního materiálu se
odvozuje z umístění značky:
- značka vedle vozovky na dálnici nebo SMV:
informační údaje, šipky a kontrastní proužek
orámování z retroreflexního materiálu mini
málně třídy 2. Základní plocha z retroreflexního
materiálu minimálně třídy 1. Na základní plo
še se užití retroreflexního materiálu třídy 2
doporučuje,

Obr. 42

- značka vedle vozovky mimo dálnici a SMV:
retroreflexní materiál min. třídy 1,

Vysvětlivky k tabulce č.l:
V - vzdálenost, při které je řidič již schopen

- značka nad vozovkou - retroreflexní materiál
min. třídy 2 (viz tabulka č. 1).

vnímat značku
1 - reflexní materiál třída 1 dle ČSN 018020
2 - reflexní materiál třída 2 dle ČSN 018020

2.7.3. Osvětlení

x - vnější osvětlení nebo retroreflexní materiál

Značku označující zvlášť významnou nebo
komplikovanou dopravní situaci anebo
umístěnou v prostředí s rušivým světelným
okolím se doporučuje osvětlit zespodu vlastním
světelným zdrojem. Přitom nesmí dojít
k oslňování řidičů. Vhodnost použití osvětlení
nebo retroreflexního materiálu lze určit
ztab.č.l.

výrazně převyšující třídu 2 dle ČSN 018020
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Tabulka č. 1: Minimální požadované třídy retroreflexní fólie na orientačních značkách
Rušivý účinek okolí značkv:

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.

Jas Dovrchu vozovkv:

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

A/Malv:

B/ Střední:

C/ Silný:

např. tmavé
pozadí, klidné
okolí

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

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

Účinek vlivu instalace značkv a ieiího znečistění:

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
znečistění.
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 znečistění.
A/
1

II

B/

III

I

II

C/

III

I

II

III

Tmává vozovka

V
<50 m
Středně světlá vozovka
V
<50 m

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V
Světlá vozovka
<50 m

1

1

1

1

1

1

X

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

X

1

X

X

Tmavá vozovka

V
>50 m

např. tmavá ulice
v zástavbě, žádné cizí
osvětlení

2

Středně světlá vozovka

V
např. osvětlená ulice
>50 m v zástavbě, silnice v
extravilánu

X

Světlá vozovka

např. světlá ulice
V
s
obchody, osvětlená
>50 m
dálnice, hodně
oslňujících míst

X

X

X

Vysvětlivky: V - vzdálenost, při které je řidič již schopen vnímat značku
1 - reflexní materiál třída 1 dle ČSN 01 8020
2 - reflexní materiál třída 2 dle ČSN 01 8020
x - vnější osvětlení nebo retroreflexní materiál výrazně převyšující třídu 2 dle ČSN 01 8020

Část B.
ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ V OBCI

ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OBCI

1. UŽITÍ A PROVEDENÍ ZNAČEK
1.1. VŠEOBECNĚ

Značky informují o cílech a směru k vyznačeným
cílům. V obci se užívá sestava těchto značek
umístěných nad vozovkou k vyjádření směru
k cílům z příslušných řadících pruhů na
dopravně významné křižovatce. Užití těchto
značek se předpokládá především při třech
a více řadicích pruzích. V takovém případě se
neužívají směrové tabule (č. D 36a až č. D 37b)
a rovněž užití návěsti před křižovatkou (č. D 35b)
umístěné vedle vozovky není nutné.

V této části jsou uvedeny zásady pro užití
jednotlivých značek ODZ včetně příkladů jejich
provedení. Ustanovení této části se nevztahují na
dálnice a SMV vedené obcí. Na tyto pozemní
komunikace se přiměřeně vztahují zásady ODZ
uvedené v části D. Obsahem této části rovněž
nejsou značky, jejichž užití se v obci
nepředpokládá.

K informaci o směru odbočení na křižovatce se
užije značky č. D 30e, pokud je v místě osazení
příslušný řadící pruh v plné šířce. Značky č. D 30f
se užije v případě, že je umístěna nad začátkem
nebo v průběhu rozšíření pro příslušný řadící
pruh (obr. 43,44).

1.2. DOPRAVNÍ ZNAČKY
1.2.1 Návěst před křižovatkou (č. D 30b,
č. D 30d, č. D 30e, č. D 30f)

Obr. 43

Obr. 44
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Další podrobnosti o provedení značek jsou
uvedenyvkap. 2.2.1. - 2.2.6.částiD.

1.2.5. Směrová tabule pro příjezd k silnici
pro motorová vozidla (č. D 34a, č. D 34b)

Značka informuje o cíli dosažitelném po silnici
pro motorová vozidla a směru k ní. Užívá se
podle stejných zásad jako značka č. D 33a
nebo č. D 33b. Před odbočením na navazující
silnici pro motorová vozidla se symbol značky
č. D 15a na směrové tabuli nahrazuje číslem
příslušné silnice (obr. 46).

1.2.2. Směrová tabule (č. D 31)

Značka informuje o cíli, místu a směru odbočení.
Mimo dálnici nebo SMV se užívá pouze
v případech, kdy je nutno na cíl ve směru nebo na
místo odbočení zvlášť upozornit. Další
podrobnosti o provedení značky jsou uvedeny
v kap. 2.2.7. částiD.

PRAHA
1.2.3. Dálková návěst (č. D 32)

Značky se užívá k potvrzení směru za dopravně
významnou křižovatkou. V obci se užívá, např.
při výjezdu z města.

PRAHA

Značka se umísťuje přibližně 100 m za koncem
připojovacího pruhu a kde takový pruh není, za
hranicí křižovatky.

Obr. 46

1.2.6. Návěst před křižovatkou (č. D 35a)

Značka informuje o směru k vyznačeným cílům
a o úpravě provozu, na kterou je třeba řidiče
upozornit. Značky se užívá především jako
návěst před křižovatkou se silnicí s PK
s vyhrazeným jízdním pruhem.

Další podrobnosti o provedení značky jsou
uvedenyvkap. 2.2.8.částiD.
1.2.4. Směrová tabule pro příjezd
(č.D33a, č.D33b)

k dálnici

V ostatních případech se jako návěsti před
křižovatkou se přednostně užívá varianty
značky č.D 35b.

Značky informují o cíli dosažitelném po dálnici
a směru k dálnici. Značky lze užít před
křižovatkami v širší oblasti, odkud je využití
dálnice účelné. Na značce mohou být uvedeny
i dva cíle (obr. 45). Užití značek může být
nahrazeno odpovídající návěstí před křižo
vatkou, resp. při užití návěsti nemusí již
následovat užití směrových tabulí.

1.2.7. Návěst před křižovatkou (č. D 35b)

Značka informuje o směru k vyznačeným cílům.
Značky se užívá před dopravně významnou
křižovatkou, tj. zejména při vzájemném křížení
následujících PK:
-silniček třídy,
- silnice II. třídy,
- místní komunikace II. třídy,
- větev mimoúrovňové křižovatky s dálnicí,
SMV nebo místní komunikací I. třídy.
Na silnici I. nebo II. třídy po umístění značky
č. D 35b následuje užití i příslušných směrových
tabulí (č. D 33a až č. D 37b). V případě stísněných
poměrů lze od užití směrových tabulí upustit
a přednostně se užije pouze značky č. D 35b.

Obr. 45
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až č. D 40 nebo č. D 2 přiřazených k odpo
vídajícím směrům (obr. 49).

Na značce je schématicky vyjádřen tvar
křižovatky a šířkou čáry vyznačena hlavní
a vedlejší silnice. PK, které se křižují nebo spojují
pod úhlem větším než 70 se vyznačují jako
kolmice. Pokud je vzájemná vzdálenost mezi
hranicemi významných křižovatek menší než
100 m, vyznačují se jednou značkou
v odpovídajícím provedení (obr. 47). V případě,
že se ve vzdálenosti do 100 m nachází dopravně
málo významná křižovatka (bez potřeby uvádět
cíl), vyjadřuje se tato situace schematicky čárou
bez šipky (obr. 48).

Obr. 49

1.2.8. Návěst před křižovatkou (č. D 35c)

Značka informuje o nebezpečí nebo omezení
nacházejícím se na PK za křižovatkou
a případně i o směru k vyznačeným cílům.
Šířkou čáry je vyznačena hlavní a vedlejší silnice.
Pokud je danému směru přiřazen cíl, je čára
ukončena šipkou, pokud není cíl uváděn, je čára
bez šipky (obr. 50).

93
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Obr. 48

S přihlédnutím ke druhu křižujících se
pozemních komunikací se značka doplňuje
symboly značek č. D 14a, č. D 15a, č. D 39a

Obr. 50
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1.2.9. Směrová tabule (č. D 36a až č. D 36d)

č. D 38a pro následující obec a neužívá se značky
č. D 38b pro obec předcházející (obr. 51).

Značka informuje o cíli, směru k jeho dosažení
a dále případně o číslu silnice L nebo II. třídy
a vzdálenosti. Údaj o vzdálenosti není nutno
v obci uvádět.
Před křižovatkou s dopravně méně významnou
PK (např. silnice III. třídy, místní komunikace III.
třídy, účelová komunikace) není nutno užít
směrové tabule pro směr přímý (č. D 36a,
č.D36b).
D 38b

Pokud je před křižovatkou užito návěsti před
křižovatkou (č. D 35b), lze od použití směrových
tabulí upustit (viz kap. 1.2.7. části B).

ege a

1.2.10. Směrová tabule k místnímu cíli (č. D 37a)

Značka informuje o směru k místnímu cíli,
kterým se rozumí pouze vnitřní část obce
(městská část, čtvrť, sídelní lokalita apod.). Směr
k části obce, která je administrativně součástí
stejné obce, ale označena samostatně značkou
č. D 38a
se označuje značkou č. D 36a
nebo č. D 36c. Ostatní zásady pro užití
a provedení značky jsou obdobné jako
u směrových tabulí podle kap. 1.2.9. části B.

D 38a

egg a

D 38a

1.2.11. Směrová tabule k jinému cíli (č. D 37b)

qgg a

Značka informuje o směru k jinému cíli, než je
obec nebo její část. Příklady jsou uvedeny
v kap. 2.3.4.2. části A. Nápis se provádí písmem
malé abecedy (první písmeno velké) (obr. 3).
Ostatní zásady pro užití a provedení značky jsou
obdobné jako u směrových tabulí podle
kap. 1.2.9. části B.

Obr. 51

1.2.13. Silnice I. třídy (č. D 39a, č. D 39b), Silnice
II. třídy (č.D 39c)

1.2.12. Obec (č. D 38a), Konec obce (č. D 38b)

Značka informuje o číslu silnice. Užívá se
především symbolu této značky (značek) na
velkoplošné značce, číslo silnice se rovněž uvádí
na směrové tabuli. Samostatně lze značky
č. D 39a, č. D 39b nebo č. D 39c užít na silnici
I. nebo II. třídy k potvrzení směru za dopravně
významnou křižovatkou nebo jako doplňující
informace v průběhu průtahu PK obcí (např. na
sloupech veřejného osvětlení apod.).

Značka č. D 38a informuje o názvu obce. Při
stanovování názvu obce se doporučuje vycházet
z obecně platných názvů obce ve veřejně
přístupných mapách a to i v případě, že se
nezohlední její administrativní začlenění (obce
nejsou spojeny souvislou zástavbou). K dané
obci se pak provoz navádí pomocí značek č. D
36a až č.D36d.
Na hranici dvou samostatných obcí spojených
souvislou zástavbou se užívá pouze značka
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1.2.14. Silnice pro mezinárodní provoz (č. D 40)

Značka informuje o číslu silnice pro mezinárodní
provoz. Užívá se zejména symbolu této značky
(značek) na velkoplošné značce. Pokud je před
křižovatkou umístěna směrová tabule, značka se
umísťuje pod ní na stejném sloupku. Pokud na
křižovatce silnice pro mezinárodní provoz
neprobíhá přímo, je nezbytné užití této značky
v provedení šipky (obr. 52). Samostatně se
značka dále užívá i za dopravně významnou
křižovatkou nebo v průběhu průtahu PK obcí.
V kombinaci se značkou č. D 39a až č. D 39c se
značka č. D40 umísťuje dole.

Obr. 52

1.2.15. Jiný název (č.D 43)

Značkou se označuje řeka, část obce, čtvrť,
území, apod., pokud je to pro orientaci
významné. K tomuto cíli lze provoz navádět
pomocí značek č. D 37a, č. D 37b nebo pomocí
informačně orientačního značení dle Zásad pro
informačně orientační značení na pozemních
komunikacích.
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2. UMÍSŤOVÁNÍ ZNAČEK
2.1. VŠEOBECNĚ

k dopravnímu významu PK, rychlosti jízdy
vozidel, vzdálenosti od předcházející křižovatky
a konkrétním podmínkám místa.

V této části jsou uvedeny zásady pro umístění
značek ODZ ve vztahu ke křižovatce. Obecné
zásady pro umístění značek ve vztahu ke směru
silničního provozu (boční umístění, výškové
umístění apod.) jsou obsahem TP 65.

Návěst před křižovatkou se umísťuje ve
vzdálenosti cca 50 m před směrovou tabulí
(obr. 54). Pokud směrové tabule není užito,
umísťuje se návěst v rozmezí vzdálenosti 50-100
m od hranice křižovatky (obr. 55). V případě, že
je návěst umístěna dále než 100 m od hranice
křižovatky, doplňuje se údajem o skutečné
vzdálenosti se zaokrouhlením na desítky metrů
(obr. 56).

2.2. POSLOUPNOST

Z hlediska významu jednotlivých značek ODZ
jsou značky ve směru ke křižovatce umístěny
v pořadí: návěst - směrová tabule - řazení potvrzení směru. Rozsah dopravního značení,
druh a umístění dopravních značek vychází
z dopravního významu křižujících se PK
-viztab.č.2.

2.4. UMÍSTĚNÍ NAD VOZOVKOU

Umístění dopravních značek ODZ nad
vozovkou se doporučuje na PK se třemi a více
jízdními pruhy v jednom směru jízdy nebo
v případě, kdy je žádoucí dosažení větší
ho informačního efektu. Ostatní zásady pro užití
a provedení těchto značek jsou obdobné jako na
dálnici nebo SMV.

2.3. VZDÁLENOST

Značky ODZ se umísťují tak, aby vzdálenost od
jiných značek byla minimálně 30 m od jiných
dopravních značek, přitom nesmí zakrývat jiné
dopravní značky, zejména značky upravující
přednost v jízdě, řazení před křižovatkou apod.

Při určení maximální výšky spodního okraje
značky nad vozovkou je třeba brát v úvahu
značky dostatečnou čitelnost a srozumitelnost
značky s ohledem na rušivý účinek okolí
a vycházet z předepsané minimální volné
výšky.

Směrová tabule se umísťuje v rozmezí
vzdálenosti 30 - 100 m od hranice křižovatky,
před dopravně málo významnou křižovatkou,
výjimečně 10 m od hranice křižovatky (obr. 53).
Při volbě vzdálenosti se přihlíží zejména

dopravní značka

(význam)
POTVRZENÍ SMĚRU
(D 32, D 39a - D 40)

druh pozemní komunikace
druh křižující komunikace
křižovatka
vzdálenost značky
od hranice křižovatky
íml
100
5-20

místn komun kace l.tř dv A
A
B
C
D
A-A A- B A-C A-D

silnice l.třídv
A
B
c
B-A B-B B-C

o

(2) © ©

(Q)

(O)

B
D
B- D

MK II tříd v. si nice II.tř dv C
A
B
C
D
C-A C-B c-c C-D

MK III třídy, si nice lll.třídv D
A
B
C
D
D-A D-B D-C D-D

©©

KŘIŽOVATKA

(D 30b - D 30e)

podle stavebního
uspořádání

Návěst (D 35b)

50-100

¥

-►

10-100

SMĚR JÍZDY

(D 36a - D 37b)
SMĚR

□

□

□

□

g □ OO) □ g g

go

Tabulka č. 2 Schéma umístění značek ODZ v obci (mimo dálnici a SMV)
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D 35b

50- 100 m

(min. 10 m)

Obr. 54

lllllllllllllllll

lllllll

v

Obr. 53

150 m

Obr. 56

2.5. ŘAZENÍ PŘED KŘIŽOVATKOU

Pokud je před křižovatkou užito dopravní
značky (značek) vyznačujících řazení do jízdních
pruhů, vztahují se údaje o vzdálenosti platné pro
umístění značek ODZ od hranice křižovatky
k místu osazení značky (značek) pro řazení.
^

D 35b
—-—

.

Při užití značek vyznačujících způsob řazení do
jízdních pruhů a směr jízdy křižovatkou (značky
č. C 4a - C 4f a D 17) je nutno respektovat obecné
hledisko účelnosti dopravního značení.
Především se zpravidla nevyznačuje obecná
úprava jízdy v jízdních pruzích, neopakuje se
tedy pravidly sil. provozu stanovený způsob
jízdy. Dále není nezbytné užití této značky
(značek) v případě, kdy stanovený způsob jízdy
křižovatkou jednoznačně vyplývá ze stavebního
uspořádání křižovatky, v takovém případě
pouze postačuje vodorovné dopravní značení
doplněné značkami ODZ, a to při jejich umístění
nad vozovkou.

cca 50 m

4id___ L

Obr. 54
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1. UŽITÍ A PROVEDENÍ ZNAČEK
1.2.3. Dálková návěst (č. D 32)
1.1. VŠEOBECNĚ

Značky se užívá k potvrzení směru za dopravně
významnou křižovatkou (obr. 57). Mimo oblast
křižovatky lze užít modifikované značky
s uvedením vzdálenosti k významným cílům,
v takovém případě se na značce neuvádí svislá
šipka (obr. 58).

V této části jsou uvedeny zásady pro užití
jednotlivých značek ODZ včetně příkladů jejich
provedení. Ustanovení této části se nevztahují
na dálnice a SMV. Na tyto pozemní komunikace
se přiměřeně vztahují zásady ODZ uvedené
v části D. Obsahem této části rovněž nejsou
značky, jejichž užití se mimo obec ne
předpokládá.
1.2. DOPRAVNÍ ZNAČKY
1.2.1 Návěst před křižovatkou (č. D 30b,
č. D 30d, č. D 30e, č. D 30f)

Značky informují o cílech a směru k vyznačeným
cílům. Při umístění nad vozovkou se užívá
sestava těchto značek k vyjádření směru k cílům
z příslušných řadících pruhů vyznačených na
vozovce. Tento způsob umístění značek do užívá
zejména před dopravně významnou křižovat
kou, jejíž stavební. uspořádání si vyžaduje
umístění značek ODZ nad vozovkou (např.
vozovka se třemi nebo více jízdními pruhy v
jednom směru jízdy, rozlehlá mimoúrovňová
křižovatka apod.). V takovém případě se již
neužívají směrové tabule (č. D 36a až č. D 37b).
Umístěním návěstí nad vozovkou není dotčena
nutnost užití odpovídající návěsti před
křižovatkou č. D 35b umístěné vedle vozovky.

Obr. 57

I iiiii 1 I inu
llllllllllllll III km
14
II km
lllllllllll
II km
Obr. 58

Pro potvrzení směru za křižovatkou se značka
umísťuje přibližně 100 m za koncem
připojovacího pruhu a kde takový pruh není, za
hranicí křižovatky.

Samostatně se značky č. D 30e nebo č. D 30f
umísťují i samostatně vedle vozovky.
Pro užití a provedení značek dále obdobně platí
zásady uvedené v kap. 2.2.2.1.-2.2.2.6. části D.

Další podrobnosti o užití a provedení značky
jsou uvedeny vkap.2.2.8. částiD.

1.2.2. Směrová tabule (č. D 31)
1.2.4. Směrová tabule pro příjezd k dálnici
(č.D33a, č. D33b)

Značka informuje o cíli, místu a směru odbočení.
Mimo dálnici nebo SMV užívá pouze
v případech, kdy je nutno na cíl ve směru nebo na
místo odbočení zvlášť upozornit. Další
podrobnosti o provedení značky jsou uvedeny
v kap. 2.2.7. části D.

Značky informují o cíli dosažitelném po dálnici
a směru k dálnici. Značky lze užít před
křižovatkami v širší oblasti, odkud je využití
dálnice účelné. Na značce mohou být uvedeny
i dva cíle.
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1.2.5. Směrová tabule pro příjezd k silnici pro
motorová vozidla (č. D 34a, č. D 34b)

Značka informuje o cíli a směru dosažitelném po
silnici pro motorová vozidla. Užívá se podle
stejných zásad jako značka č. D 33a nebo č. D 33b.
Pro užití a provedení značky dále obdobně platí
zásady uvedené v kap. 1.2.5. části B.
1.2.6. Návěst před křižovatkou (č. D 35a).

Značky se užívá především v obci. Jako návěsti
před křižovatkou se přednostně užívá varianty
značky č.D 35b.
1.2.7. Návěst před křižovatkou (č. D 35b).

Značka informuje o směru k vyznačeným cílům.
Značky se užívá před dopravně významnou
křižovatkou, tj. zejména při vzájemném křížení
následujících PK:
- silnice I. třídy,
- silnice II. třídy,
- větev mimoúrovňové křižovatky
s dálnicí, SMV.

37

Na silnici I. nebo II. třídy po umístění značky
č. D 35b následuje užití i příslušných směrových
tabulí (č. D 33a až č. D 37b). V případě stísněných
poměrů lze od užití směrových tabulí upustit
a přednostně se užije pouze značky č. D 35b.

Obr. 60

Na značce je schematicky vyjádřen tvar
křižovatky a šířkou čáry vyznačena hlavní
a vedlejší PK. Silnice, které se křižují nebo spojují
pod úhlem větším než 70 , se vyznačují jako
kolmice. Pokud je vzájemná vzdálenost mezi
významnými křižovatkami menší než
250 m, vyznačují se jednou značkou
v odpovídajícím provedení (obr. 59). V případě,
že se ve vzdálenosti do 250 m nachází dopravně
málo významná křižovatka (bez potřeby
vyznačit cíl), vyjadřuje se tato situace sche
maticky čárou bez šipky (obr. 60). Pro provedení
značky užité před okružní křižovatkou platí
zásady uvedené v kap. 1.2.7. části B.

k odpovídajícím směrům obdobně, jak je
uvedenovkap. 1.2.7.částiB.
1.2.8. Návěst před křižovatkou (č. D 35c)

Značka informuje o omezení nacházejícím se na
PK za křižovatkou a případně i o směru
k vyznačeným cílům. Pro užití a provedení
značky platí obdobně zásady uvedené v kap.
1.2.8. části B.
1.2.9. Směrová tabule (č. D 36a až č. D 36d)

Značka informuje o cíli, směru k jeho dosažení
a dále případně o číslu silnice a vzdálenosti
k uvedenému cíli. V rámečku se uvádí číslo
silnice I. nebo II. třídy dle kap. 2.3.5.2. části A.

S přihlédnutím ke druhu křižujících se PK se
značka doplňuje symboly značek č. D 14a,
č. D 15a a č. D 39a až č. D 40 přiřazených
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Před křižovatkou s dopravně méně významnou
PK (např. silnice III. třídy, účelová komunikace)
není nutno užít směrové tabule pro směr přímý
(č.D36a,č.D36b).
1.2.10. Směrová tabule k jinému cíli (č. D 37b)

Značka informuje o směru k jinému cíli, než je
obec nebo její část. Pro užití a provedení značky
platí obdobně zásady uvedené v kap. 1.2.11.
části B.
1.2.11. Silnice I. třídy (č. D 39a, č. D 39b), Silnice
II. třídy (č.D39c)

Značka informuje o číslu silnice. Užívá se
především symbolu této značky (značek) na
velkoplošné značce, číslo silnice se rovněž uvádí
na směrové tabuli. Samostatně se značka užívá
za dopravně významnou nebo složitější
křižovatkou.
1.2.12. Silnice pro mezinárodní provoz (č. D 40)

Pro užití a provedení značky č. D 40 platí
obdobně zásady uvedené v kap. 1.2.14. části B.
1.2.13. Jiný název (Č.D43)

Značkou se označuje řeka, pohoří, přírodní
rezervace, rekreační oblast, osada apod., pokud
je to pro orientaci významné. K tomuto cíli lze
provoz navádět pomocí značek č. D 37a,
č. D 37b nebo pomocí informačně orientačního
značení dle Zásad pro informačně orientační
značení na pozemních komunikacích.
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2. UMÍSŤOVÁNÍ ZNAČEK
2.1. VŠEOBECNĚ

Při volbě vzdálenosti se přihlíží zejména
k dopravnímu významu PK, rychlosti jízdy
vozidel, vzdálenosti od předcházející křižovatky
a konkrétním podmínkám místa.

V této části jsou uvedeny zásady pro umístění
značek ODZ ve vztahu ke křižovatce. Obecné
zásady pro umístění značek ve vztahu ke směru
silničního provozu (boční umístění, výškové
umístění apod.) jsou obsahemTP 65.

Návěst před křižovatkou se umísťuje v rozmezí
vzdálenosti 250 - 500 m od hranice křižovatky
(obr. 61). V případě, že nelze návěst umístit ve
stanoveném rozmezí vzdálenosti od hranice
křižovatky, doplňuje se údajem o skutečné
vzdálenosti se zaokrouhlením na desítky metrů
(obr. 62).

2.2. POSLOUPNOST

Z hlediska významu jednotlivých značek ODZ
jsou značky ve směru ke křižovatce umístěny
v pořadí: návěst - směrová tabule - řazení potvrzení směru. Rozsah dopravního značení,
druh a umístění dopravních značek vychází
z dopravního významu křižujících se PK
-viz. tabulkač.3.
2.3. VZDÁLENOST

Značky ODZ se umísťují tak, aby vzdálenost od
jiných značek byla minimálně 50 m, výjimečně
30 m, přitom nesmí zakrývat jiné dopravní
značky, zejména značky upravující přednost
v jízdě, řazení před křižovatkou apod.

Obr. 62

2.4. UMÍSTĚNÍ NAD VOZOVKOU

Směrová tabule se umísťuje v rozmezí
vzdálenosti 30 - 150 m od hranice křižovatky
(obr. 61).

Umístění značek ODZ nad vozovkou se
posuzuje individuálně, s přihlédnutím
k dopravnímu významu a stavebnímu
uspořádání křižovatky. Takové řešení se
doporučuje na PK se třemi a více jízdními pruhy
v jednom směru jízdy. Ostatní zásady pro užití
a provedení těchto značek jsou obdobné jako na
dálnici a SMV.
2.5. ŘAZENÍ PŘED KŘIŽOVATKOU

30-150 m

Pokud je před křižovatkou užito dopravní
značky (značek) vyznačujících způsob řazení do
jízdních pruhů, vztahují se údaje o vzdálenosti
platné pro umístění značek ODZ od hranice
křižovatky k místu osazení značky (značek) pro
řazení.

250 - 500 m

D 35b

Další podrobnosti o užití značek viz kap. 2.5.
části B.
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B

silnice lll.třídN

druh khžuiící komunikace

A

B

c

A

B

c

A

B

křižovatka

A-A

A- B

A-C

B-A

B-B

B-C

C-A

C-B

silnice l.třidv

druh oozemní komunikace

DOPRAVNÍ

značka

rychlost jízdy vozidel [km.h ]
do 60

60-80

80 -100

5-20

5-20

20

5 5 (?) (5) (55 ©

POTVRZENI SMĚRU
(D 32, D 39a - D 40)

silnice ll.třídv

vzdálenost značkv od hranice krížov, [ml
rozmezí

(význam)

A

5-20

(O)

(100)

SMĚR
(D 34a,b,
D 36a - D 37b)

30-150

30-50

50-80

80-150

250-300

300-500

NÁVĚST
(D 30b, D 35a,b)

Tabulka č. 3

250 - 500

SMĚR JÍZDY

-►

KŘIŽOVATKA

¥

¥
□ □

gO

Schéma umístění značek ODZ mimo obec (mimo dálnici a SMV)
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Část D.
ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ NA DÁLNICI
A SMV

ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV

1. ZÁKLADNÍ POJMY
1.1. VŠEOBECNĚ

V této části jsou uvedeny zásady pro užití,
provedení a umístění značek ODZ na PK
označených jako dálnice nebo silnice pro
motorová vozidla. Zásady uvedené v této části se
přiměřeně vztahují i na jinou dopravně význam
nou komunikaci.
Způsob užití a umístění značek ODZ vychází
zejména z dopravního významu křižující PK
a stavebního uspořádání křižovatky.
1.2. ROZDĚLENÍ KŘIŽOVATEK
1.2.1. Všeobecně

Podle dopravního významu a stavebního
uspořádání se křižovatky pro účely ODZ
rozdělují na skupinu I. a skupinu II. Podle
místních podmínek konkrétní křižovatky lze
s ohledem na zájem bezpečnosti a plynulosti
provozu prvky ODZ stanovené pro křižovatku
skupiny II. užít i na křižovatce skupiny I.
1.2.2. Křižovatka skupiny I.

Křižující PK je menšího dopravního významu.
S přihlédnutím ke stavebnímu uspořádání
křižovatky zpravidla postačuje umístění značek
ODZ vedle vozovky. Pokud umístění nad
vozovkou nevyžadují konkrétní podmínky
(protihluková stěna, most apod.).
1.2.3. Křižovatka skupiny II.

Křižující PK je dopravně významná, tj. zejm.
dálnice, SMV nebo jiná směrově rozdělená PK.
Charakteristickým znakem je vysoké dopravní
zatížení křižovatky a tomu odpovídající stavební
uspořádání. Dopravní značky se užívají ve
větším počtu a návěsti před křižovatkou se
umísťují nad vozovkou.
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2. UŽITÍ A PROVEDENÍ ZNAČEK
2.1. VŠEOBECNĚ

2.2.4. Návěst před křižovatkou (č. D 30d)

V této části jsou uvedeny zásady pro užití
jednotlivých značek ODZ včetně příkladů jejich
provedení. Obsahem této části nejsou značky,
jejichž užití se na dálnici a SMVnepředpokládá.

Značka informuje o cílech a počtu jízdních pruhů
v přímém směru. Na značce se opakují
informační údaje uvedené na značce č. D 30b pro
přímý směr. Užívá se zpravidla společně se
značkou č. D 30e nebo č. D 30f.

2.2. DOPRAVNÍ ZNAČKY

Značka se umísťuje zpravidla nad vozovkou.
Počet šipek na značce odpovídá počtu jízdních
pruhů (v přímém směru). Šipky se na značce
umísťují přibližně nad osou příslušného
jízdního pruhu.

2.2.1. Návěst před křižovatkou (č. D 30a)

Značka informuje o názvu nejbližší křižovatky
a o vzdálenosti k ní. Užívá se na dálnici.
Vzdálenost se vztahuje k začátku náběhového
klínu odbočovacího pruhu, případně k místu,
kde průběžný pruh přechází do pruhu
odbočovacího.
2.2.2. Návěst před křižovatkou (č. D 30b)

Značka se umísťuje vedle vozovky pouze
v případě jejího užití vedle kolektorové vozovky
po odpojení větve křižovatky. V takovém
případě se zpravidla užívá společně se značkou
č. D 31. Pokud je na kolektorové vozovce
vyznačen jeden jízdní pruh, je na značce č. D 30d
šipka jen po levé straně (obr. 63).

Značka informuje o cílech a směru k vyzna
čeným cílům. Umísťuje se vedle vozovky
(obr. 32) nebo nad vozovkou (obr. 33). Ve spodní
části značky se uvádí vzdálenost k začátku
náběhového klínu odbočovacího pruhu,
případně k místu, kde průběžný pruh přechází
do pruhu odbočovacího.

Obr. 63

2.2.5. Návěst před křižovatkou (č. D 30e)

Ve směru přímo se uvádí zpravidla dálkový cíl
(cíle), případně i doplňkový cíl přiřazený dané
PK. Ve směru odbočení se uvádí zpravidla
dálkový, blízký a doplňkový cíl (cíle) přiřazený,
případně dosažitelný po křižující PK. Číslo
silnice se uvádí symbolem příslušné značky
č.D39a ažč.D40.

Značka č. D 30e informuje o cílech a počtu
jízdních pruhů ve směru odbočení. Na značce se
opakují informační údaje uvedené na značce
č. D 30b ve směru odbočení. Značky se užije
v případě pokud je v místě osazení odbočovací
pruh již v plné šířce. Tato značka se užije
i v případě, kdy původní průběžný jízdní pruh
přechází v odbočovací. Zde se doporučuje užití
i značky předběžné.

2.2.3. Návěst před křižovatkou (č. D 30c)

Značka informuje o cílech a směru k vyzna
čeným cílům a dále o počtu a uspořádání
jízdních pruhů. Užívá se v případě, kdy je nutno
zejména zdůraznit počet a uspořádání jízdních
pruhů.

Při umístění nad vozovkou se značka umísťuje
vedle značky č. D 30d. Pokud je pro odbočení
vyznačen jeden jízdní pruh, je značka
v provedení se šipkou při levém okraji (obr. 64).
Při vyznačení dvou jízdních pruhů pro odbočení
je značka v provedení se dvěma šipkami
(obr. 65). Šipky se na značce umísťují přibližně
nad osou příslušného jízdního pruhu.

51

ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV
na značce č. D 30b ve směru odbočení.

llllllllllllll

Značka se umísťuje zpravidla na ostrůvku
sloužícího k fyzickému odpojení větve
křižovatky. Pokud by nebylo možno s ohledem
na rozměr značky a šířkové uspořádání
ostrůvku značku umístit do 50 m od čela
ostrůvku, umísťuje se nad vozovkou. Nad
vozovkou se značka umísťuje na úrovni
přechodu podélné čáry souvislé (značka č. V la)
ve značku šikmé rovnoběžné čáry (č. V13).

llllllllllll
I

(W

Obr. 64

llllllllllllll

2.2.8. Dálková návěst (č.D 32)

I lllllllllll I
f

{m\

Značky se užívá k potvrzení směru za
křižovatkou. Na značce se opakují informační
údaje uvedené na značce č. D 30b ve směru
přímo. Podle významu připojené PK mohou být
tyto údaje rozšířeny o informační údaje
přiřazené této PK. Na dálnici se na značce uvádí
také název následující křižovatky.

ť*

Obr. 65

Při umístění vedie vozovky se při vyznačení
jednoho jízdního pruhu pro odbočení užívá
značka v provedení se šipkou při pravém okraji
(obr. 66).

Vyznačené cíle lze doplnit údajem o vzdá
lenosti. V takovém případě je značka
v provedení bez šipky. Na rozdíl od obecné
zásady pro úpravu skupiny cílů (kap. 2.4.6. části
A) se pak na značce cíle zarovnávají k levému
okraji a údaje o vzdálenosti k pravému okraji
značky.
Při užití značky za hraničním přechodem se
uvádí všechny dálkové cíle přiřazené konkrétní
PK. K tomu se užije značky č. D 32 ve variantě
s uvedením vzdálenosti (bez šipky) (obr. 19).

Obr. 66

Pokud je vzhledem k uspořádání křižovatky
nutno zdůraznit směr k vyznačenému cíli, užívá
se značky v provedení se šipkou a bez údaje
o vzdálenosti k vyznačeným cílům (obr. 67).

2.2.6. Návěst před křižovatkou (č. D 30f)

Značka č. D 30f informuje o cílech a počtu
jízdních pruhů ve směru odbočení. Na značce se
opakují informační údaje uvedené na značce
č. D 30b ve směru odbočení. Značka se
umísťujena úrovni začátku nebo průběhu (ve
stísněných poměrech) náběhového klínu
odbočovacího pruhu. Ostatní zásady pro
provedení jsou obdobné jako pro značku
č.D30e.

Značka se umísťuje přibližně 100 m za koncem
připojovacího pruhu.

2922

2.2.7. Směrová tabule (č. D 31)

Značka informuje o cíli, místu a směru odbočení.
Na značce se opakují informační údaje uvedené
Obr. 67
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3. UMÍSŤOVÁNÍ ZNAČEK
3.1. VŠEOBECNĚ

3.3. UMÍSTĚNÍ VEDLE VOZOVKY

V této části jsou uvedeny zásady pro umístění
značek ODZ ve vztahu ke křižovatce.

Vodorovná vzdálenost bližšího okraje značky
od vnějšího okraje zpevněné krajnice je
v rozmezí 1,2 - 2,0 m. Při umístění za svodidlem
je okraj značky vzdálen od líce pásnice
minimálně o šířku předepsaného deformačního
prostoru, maximálně 2,0 m od líce pásnice.

Vzhledem k dopravnímu významu a stano
veným podmínkám pro stavební uspořádání PK
uvedené kategorie jsou stanoveny i specifické
podmínky pro umístění značek ODZ.

Spodní okraj značky je 1,2 - 1,4 m nad úrovní
vozovky. Při umístění na ostrůvku rozpojení
průběžné vozovky a větve křižovatky v případě
rozdílného výškového vedení se údaj vztahuje
k vozovce, která se nachází výše.

Vzdálenosti umístění značek jsou vztaženy
k začátku náběhového klínu odbočovacího
pruhu, případně k místu, kde průběžný pruh
přechází do pruhu odbočovacího.
Pro umístění značek ODZ ve vztahu ke směru
silničního provozu platí některé dále uvedené
odchylky od obecných zásad uvedených v TP 65.

V zářezu se značka umísťuje vzdálenějším
spodním okrajem 0,5 - 0,6 m nad úrovní terénu.
V takovém případě se připouští umístění
bližšího okraje nad úrovní vozovky více než
1,4 m.

3.2. POSLOUPNOST
3.4. UMÍSTĚNÍ NAD VOZOVKOU

Pořadí značek ODZ a jejich vzdálenost ve směru
ke křižovatce s ohledem na skupinu křižovatky
a kategorii PK je schematicky uvedeno
v tabulce 4 a 5. Provedení a umístění značek pro
konkrétní stavební uspořádání křižovatky
a počet a uspořádání jízdních pruhů je zřejmé
z obr. 68-74.

Volná výška mezi spodním okrajem značky
a nejvyšším bodem vozovky v daném příčném
řezu musí být 5,00 m. Při určení maximální výš
ky značky nad vozovkou je třeba brát v úvahu
dostatečnou čitelnost a srozumitelnost značky
s ohledem na rušivý účinek okolí.
3.5. VZDÁLENOST

Pokud nelze značku s přihlédnutím k místním
podmínkám umístit v předepsané vzdálenosti
(mostní konstrukce, zeď, protihluková stěna,
skalní zářez, blízkost elektrického vedení apod.),
připouští se určité odchylky.

Minimální vzdálenost mezi značkami ODZ
a jinými dopravními značkami má být 100 m. To
platí i pro vzdálenost od hlásek tísňového
volání.

Značku umístěnou na úrovni začátku náběho
vého klínu odbočovacího pruhu lze umístit
s odchylkou 5 m, ve stísněných poměrech
v průběhu náběhového klínu.
Značku umístěnou ve vzdálenosti 500 m lze
umísit s odchylkou 100 m.
Značku umístěnou ve vzdálenosti 1000 m a 2000
m lze umístit s odchylkou 200 m. Upravená
vzdálenost se na značce uvádí se zaokrouhlením
na stovky metrů.
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ZNAČKA
SMER
JÍZDY

VZDÁLENOST

UMÍSTĚNÍ ZNAČKY
VEDLE VOZOVKY

NAD VOZOVKOU

(křižovatka skup. I)

(križovatka skup.ll)

DÁLKOVÁ NÁVĚST
D 32

cca 100 m za koncern
připojovacího pruhu

KRIŽOVATKA
SMĚROVÁ TABULE

D 31

D 31

D 30e

NÁVĚST

”7

odbočovací pruh v plné šířce
nebo

D 30d

t

D 30f

začátek nebo průběh
náběhového klínu
odbočovacího pruhu

t

NÁVĚST

NÁVĚST

500 m

D 30b

D 30a

1000 m

ř
D 30b

^

1000 m před začátkem
náběhového klínu
odbočovacího pruhu

D 30f

t

D 30b

NÁVĚST

r

D 30d

t

500 m před začátkem
náběhového klínu
odbočovacího pruhu

D 30e

t

1000 m

D 30a

2 000 m před začátkem
náběhového klínu
odbočovacího pruhu

2000 m

Tabulka č. 4 Schéma umístění značek ODZ na dálnici
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SMĚR
JÍZDY

ZNAČKA
VZDÁLENOST

UMÍSTĚNÍ ZNAČKY
VEDLE VOZOVKY

NAD VOZOVKOU

DÁLKOVÁ NÁVĚST
D 32

D 32

cca 100 m za koncern
připojovacího pruhu

KŘIŽOVATKA
SMĚROVÁ TABULE

NÁVĚST

D 30d

D 30e

D 30d

D 30f

odbočovací pruh v plné šířce
nebo
D 30f

začátek nebo průběh
náběhového klínu
odbočovacího pruhu
NÁVĚST
250 m před začátkem
náběhového klínu odbočovacího
pruhu (jen v obci
při stísněných poměrech)

^

250 m

tr

D 30b

nebo
500 m před začátkem
náběhového klínu
odbočovacího pruhu

^

500 m

Tabulka c. 5 Schema umístění značek ODZ na SMV
V odůvodněném případě lze značky nad vozovkou umístit dle schémat v tabulce č. 4
(značka č. D30a se neužívá).
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DVA PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ JÍZDNÍ PRUH

D 31

D 31
IMII

D 30e (výjimečně)

0

D 30a

D 30a
-1000

U

Obr. 68
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TŘI PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ JÍZDNÍ PRUH
(varianta s užitím značky č. D 30f)

KŘIŽOVATKA SKUPINY II.

D 30d

KRIŽOVATKA SKUPINY I.

D 30f
D 30f

D 30b
—1—IIIIH

D 30b
i
-500

D 30b
■iilliilil

i

i

;

-

1000

D 30a
D 30a

-2000
Obr. 69
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TŘI PRŮBĚŽNÉ A JEDEN ODBOČOVACÍ JÍZDNÍ PRUH
(varianta s užitím značky č. D 30e)

KRIŽOVATKA SKUPINY I.

KRIŽOVATKA SKUPINY II.
D 30d

D 30e
D 30e

D 30b

-500

D 30b

2000

-.70

ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA DÁLNICI A SMV
PŘECHOD PRAVÉHO PRŮBĚŽNÉHO JÍZDNÍHO PRUHU V ODBOČOVACÍ

KRIŽOVATKA SKUPINY I.

D 30e

D 30d

D 30e
D 30c

i
D 30d

í

D 30e

UBll

D 30b

1000
D 30a
D 30a

2000

Obr. 71
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DVA PRŮBĚŽNÉ A DVA ODBOČOVACÍ JÍZDNÍ PRUHY (KŘIŽOVATKA SKUPINY II.)

D 31

:

D 30d

D 30e

■IB
— cca 180

0

D 30b
89

500
D 30b

1000

D 30a

D 30a

nebo

f

2000

Obr. 72
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D 30d
HnnnnniTíTim

D 31

D 30d

Mill —™
USI ir
4

nebo

D 31

EI

1

KRIŽOVATKA SKUPINY II S PRŮPLETOVÝM PÁSEM

D 31

D 30d

I

D 30d

/

nebo

D 30f

Hnninnnnm

1
D 30b

ľliiiú * ■■IIH
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L3H :
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D 30b

I

-1000
D 30a
-2000

Obr. 73
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POTVRZENÍ SMĚRU

D 32

cca 100 m

----------------------- 0

Obr. 74
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ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH
DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

1. ZÁKLADNÍ POJMY
1.1. VŠEOBECNĚ

poskytovány další služby, které nesouvisí
s organizací stání vozidel na parkovišti.

V této části jsou uvedeny zásady pro užití,
provedení a umístění orientačních dopravních
značek označujících odpočívku, zejména na
dálnici a SMV. Na odpočívce se předpokládá
umístění parkoviště i ostatních vybraných
obslužných zařízení. Tyto zásady se přiměřeně
vztahují i na ostatní PK (v obci i mimo obec),
pokud není v konkrétním případě uvedeno
jinak.

Odpočívkou se pro účely těchto Zásad rozumí
označený prostor oddělený od jízdního pásu
s plochou určenou pro zastavení a stání vozidel.
Může být vybavena jedním nebo více
obslužnými zařízeními majícími vztah
k silničnímu provozu (např. WC, kiosek
s občerstvením, restaurace, čerpací stanice,
motel apod.).

Pro účely těchto Zásad se parkovištěm rozumí
označená plocha, kde je dovoleno zastavení
a stání vozidel. Na parkovišti nejsou přitom

Na dálnici nebo SMV se označuje pouze
odpočívka, na kterou je přímý přístup z této PK.

2. OZNAČENÍ parkoviště a odpočívky
Mimo dálnici a SMV se užívají značky dle těchto
Zásad zejména k označení významnějšího
parkoviště nebo odpočívky, (např. záchytné
parkoviště v obci s napojením na městskou
hromadnou dopravu - "P + R")

(viz TP "Vyznačování dopravních situací"
- v návrhu).
K navádění vozidel k parkovišti nebo odpočívce
se užívá předběžných značek.
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3. OZNAČENÍ DRUHU SLUŽEB
3.1. PARKOVIŠTĚ

3.2.0DP0ČÍVKA

Parkoviště bez vybavení se označuje značkou
"Parkoviště" č. D 11a.

Odpočívka se označuje značkou č. D 11a a další
značkou odpovídající druhu poskytovaných
služeb (značky č. D 21, č. D 23a, č. D 23b, č. D 25,
č.D27a,č.D27b ač.D28).

Parkoviště vybavené WC se označuje kombinací
značek č. D 11a a č. D 28.

Při užití značky "Restaurace" č. D 27a se již
neužívá značky "Občerstvení" č. D 27b.

Pokud je parkoviště určené pro určitý druh
vozidla nebo pokud je žádoucí označit účel
parkoviště (např. záchytné), vyznačují se
doplňující údaje na dodatkové tabulce nebo,
pokud to není na újmu čitelnosti značky, ve
spodní části značky.

Pokud je odpočívka nebo obslužné zařízení
vybaveno bezbariérovým WC, doplní se značka
označující toto zařízení tabulkou vycházející
z označení č. O 2 a nápisem WC. Pokud je těchto
zařízení více, užije se tato tabulka pod značkou,
která označuje zařízení nejbližší vjezdu na
odpočívku.

Druh vozidla se označuje symbolem vozidla
z příslušné zákazové značky, osobní automobil
ze značky č. D 11b. Autobus lze vyjádřit i
nápisem "BUS". Záchytné parkoviště, ze kterého
lze pokračovat prostředky hromadné dopravy
osob se doplňuje symbolem "P + R".

Příklady užití příslušných značek v návaznosti
na konkrétní vybavení odpočívky je uvedeno na
obr. 75.

Vybavení

Značka, symbol

bez vybavení

č. D 11a

pouze WC

č. D 11a, č. D28

bezbariérové WC

č. D 1 la, č. D28

občerstvení, kiosek
(méně než 50 míst)

č. D 1 la, č. D 28

restaurace
(více než 50 míst)

č. D 11a, č. D27b

čerpací stanice

č. D 1 la, č. D 23a

čerpací stanice, motel, restaurace

č. D 1 la, č. D 23a,
č. D 25

informace, čerpací stanice, servis

č. d

i la, č. d 2i, ryi
č. D 23a, č. D 23b (m

Obr. 75
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4. PROVEDENÍ ZNAČKY

4.1. UŽITÍ SYMBOLŮ ZNAČEK

Při označení více druhů služeb se pro označení
užívá tabule s uvedením symbolů příslušných
značek. Taková značka pak má charakter
velkoplošné značky ODZ.
Posloupnost
symbolů na značce vychází
z pořadí podle přílohy k vyhlášce o pravidlech
silničního provozu.
Při užití symbolů dvou nebo tří značek se tyto
umísťují na tabuli v jedné řádce.
Maximální počet symbolů na značce jsou čtyři
symboly a umísťují se ve dvou řádcích (obr. 79).
Obr. 76

4.2. PŘEDBĚŽNÉ ZNAČKY

|gh|k

4.2.1. Dálnice a SMV
První informace o parkovišti nebo odpočívce se uvádí
na značce umístěné ve vzdálenosti 2000m před
začátkem náběhového klínu odbočovacího pruhu.
Údaj o vzdálenosti se uvádí ve spodní části
značky. Značku lze umístit s tolerancí do 100m.
Pokud v konkrétním případě nelze toto rozpětí
umístění dodržet, vyznačí se skutečná
vzdálenost se zaokrouhlením na stovky metrů.
Druhá informace se uvádí na značce umístěné ve
vzdálenosti 500m před začátkem náběhového
klínu odbočovacího pruhu. Údaj o vzdálenosti se
uvádí ve spodní části značky. Značku lze umístit
s tolerancí do 100 m. Příklady provedení
a umístění značek jsou na (obr. 76. - 80). Pokud
v konkrétním případě nelze toto rozpětí umístění
dodržet, vyznačí se skutečná vzdálenost se
zaokrou-hlením na stovky metrů.

Obr. 77

2000 m

Obr. 78
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Obr. 79

Třetí informace se uvádí na značce umístěné na
úrovni začátku klínu odbočovacího pruhu. Ve
spodní části značky se uvádí šikmá šipka. Značku
lze umístit s tolerancí do 5 m.
Poslední informace a směr odbočení se uvádí na
značce umístěné v klínu rozštěpu mezi
průběžným pruhem a vjezdem na parkoviště
nebo odpočívku. Ve spodní části se uvádí
vodorovná šipka.
V případě, že následující odpočívka s obslužným
zařízením je vzdálena více než 50 km, lze uvést
informaci o obou obslužných zařízení společně
(obr. 81).
Obr. 80

4.2.2. Ostatní PK

Na ostatních PK se doporučuje označovat
parkoviště nebo odpočívku obdobným způ
sobem jako na dálnici nebo SMV.
Pro označení směru k parkovišti před odbočením
k němu nebo před křižovatkou s PK k němu
směřující se užívá značky č. D 11a (případně její
varianty) s dodatkovou tabulkou "Směrová
šipka"č.E7.
Užití jednotlivých značek pro označení
parkoviště nebo služeb a jejich provedení
stanovují TP 65.

Obr. 81
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5. VÝJEZD Z PARKOVIŠTĚ NEBO ODPOČÍVKY
Na výjezdu z parkoviště nebo odpočívky se
užívá značky č. C la i v případě, že je připojení do
průběžných pruhů řešeno připojovacím
pruhem.

Ke snížení rizika vjetí vozidla zpět do
protisměru směrově rozdělené PK se užívá
značek "Zákaz vjezdu všech vozidel" č. B 2
orientovaných proti směru vjezdu a výjezdu,
a to zpravidla vstřícně.

V odůvodněném případě (např. připojení bez
připojovacího pruhu, hledisko bezpečnosti
silničního provozu) se na výjezdu užívá značky
Č.C2.

6. UMÍSTĚNÍ SVISLÝCH ZNAČEK
Pro umístění značek z hlediska vzdálenosti od
okraje vozovky (boční umístění), výšky nad
úrovní vozovky (výškové umístění) platí stejné
zásady jako pro značky orientačního dopravního
značení (viz kap. 3.3. - 3.5. části D).
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Príloha k

TP 100

SEZNAM CÍLŮ
NÁSILNICÍCH I.TŘÍDY
PRO ÚČELY ODZ

SEZNAM CÍLŮ NA SILNICÍCH L TŘÍDY PRO ÚČELY ODZ
1 iH’i'iiii.r

PRAHA
- dálkový cíl
(ŘÍČANY) - blízký cíl
[LINZ]
- zahraniční cíl
SILNICE I / I

Praha - okruh

SILNICE 1/2
PRAHA
(ŘÍČANY)
(KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY)
KUTNÁ HORA
(PŘELOUČ)
PARDUBICE

I /2

SILNICE 1/3
PRAHA
(BENEŠOV)
(VOTICE)
(TÁBOR)
(PLANÁ NAD LUŽNICÍ)
(SOBĚSLAV)
(VESELÍ NAD LUŽNICÍ)
ČESKÉ BUDĚJOVICE
(KAPLICE)
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
[LINZ]

I/3

Doplňkové cíle:
•
•

JINDŘICHŮV HRADEC v úseku Tábor - křiž. 1/23 ve směru Č. Budějovice
ČESKÝ KRUMLOV v úseku Č. Budějovice - křiž. 1/39 ve směru D. Dvořiště

SILNICE 1/4
PRAHA
STRAKONICE
VIMPERK
STRÁŽNÝ

I /4

[PASSAU]

Doplňkové cíle:
•
•
•
•
•

PŘÍBRAM v úseku Praha - křiž. 1/18
PŘÍBRAM v úseku křiž. 1/20 - křiž. 1/66
PÍSEK v úseku křiž. 1/18 - křiž. 1/20
PÍSEK v úseku křiž. 1/22 - křiž. H/139
PRACHATICE v úseku křiž. 1/22 (Strakonice) - křiž. 11/144 (Volyně).

SILNICE J./6
PRAHA
(NOVÉ STRAŠECÍ)
(ŘEVNIČOV)
(LUBENEC)
KARLOVY VARY
(SOKOLOV)
CHEB
POMEZÍ NAD OHŘÍ
[BAYREUTH]

I /6

2

•
•

PLZEŇ v úseku křiž. 1/13 - 1/20 (Karlovy Vary)
KLADNO v úseku křiž. H/201 (Jeneč) - křiž. 1/61

Společný průběh silnie:
»

1/21

SILNICE 1/7
PRAHA
(SLANÝ)
(LOUNY) od křiž. 1/16
CHOMUTOV
HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
[CHEMNITZ]

•

I/7

KLADNO v úseku Praha - křiž. 1/61.

SILNICE 1/8
PRAHA
TEPLICE
CÍNOVEC
[DRESDEN]

I/8

Společný průběh silnic:
•

1/13 (Teplice)

SILNICE 1/9
PRAHA
(MĚLNÍK)
(LIBĚCHOV)
(DUBÁ)
(JESTŘEBÍ)
(ZAHRÁDKY)
ČESKÁ LÍPA
(NOVÝ BOR)
RUMBURK
JIŘÍKOV
[LÖBAU]

I/9

Doplňkové cíle:
•

MLADÁ BOLESLAV v úseku Česká Lípa - křiž. 1/38

Společný pjůběh silnic:
•
•
•

1/13
11/263
1/16

SILNICE I/m

PRAHA
MLADÁ BOLESLAV (jen od Prahy)
TURNOV
(ŽELEZNÝ BROD)
(TANVALD)
HARRACHOV
[SZCZECIN]

I / 10

3

Doplňkové rile:

•

LIBEREC v úseku Praha - křiž. 1/35

Společný průběh silnic:
•
•

1/16
1/38

SILNICE 1/11
PRAHA
(PODĚBRADY) (jen od Prahy)
(CHLUMEC NAD CIDLINOU)
HRADEC KRÁLOVÉ
(TŘEBECHOVICE POD OREBEM)
(TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ)
(ČASTOLOVICE)
(KOSTELEC NAD ORLICÍ)
(VAMBERK)
(ŽAMBERK)
(JABLONNÉ NAD ORLICÍ)
(ČERVENÁ VODA)
(BUKOVICE)
(BLUDOV)
(ŠUMPERK)
(RÝMAŘOV)
(BRUNTÁL)
(HORNÍ BENEŠOV)
(OPAVA)
OSTRAVA
(HAVÍŘOV)
ČESKÝ TĚŠÍN
(TŘINEC)
MOSTY U JABLUNKOVA
[ŽILINA]

I / 11

Doplňkové cíle:
•

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU v úseku křiž. 1/31 (východ) - 11/318 (Častolovice)

Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/324 (poblíž Hr. Králové)
1/35 (Hr. Králové)
1/31 (Hr. Králové - okruh)
11/318 (Čestlice - Častolovice)
1/14 (Vamberk)
11/310 (Žamberk)
11/312 (Žamberk)
1/43 (Č. Voda - Bukovice)
11/369 (Olšany)
1/44 (Bludov - Rapotín)
11/452 (Bruntál)
1/45 (Bruntál)
11/459 (Horní Benešov)
11/460 (V. Heraltice)
1/57 (Opava)
1/46 (Opava)
11/474 (Těrlicko)

SILNICE 1/12

PRAHA
KOLÍN

I / 12

4

Společný průběh silnir:

•

II/101 (Úvaly)

SILNICE 1/13
KARLOVY VARY
(OSTROV)
(KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ)
CHOMUTOV
yiRKOV)
MOST
(BÍLINA)
TEPLICE
(CHLUMEC)
(LIBOUCHEC)
DĚČÍN
(NOVÝ BOR)
(CHRASTAVA)
LIBEREC
(FRÝDLANT)
HABARTICE
[ZGORZELEC]

I / 13

Doplňkové cíle:
•
•
•

BOŽÍ DAR v úseku křiž. 1/6 (K.Vary) - křiž. 1/25 (Ostrov)
ÚSTÍ N. L. v úseku křiž. 1/8 (Teplice) - křiž. 1/30
ÚSTÍ. N. L. v úseku křiž. 1/35 (Liberec) - křiž. 1/62

Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/224 (Klášterec n.O.)
11/255 (Komořany)
1/27 (Most)
1/8 (Teplice)
1/62 (Děčín)
11/263 (Č. Kamenice)
1/9 (N. Bor - Svor)
1/35 (Bílý Kostel n. N. - Liberec)
II/528 (poblíž Žďarek - Libouchec)

SILNICE 1/14
LIBEREC
(JABLONEC NAD NISOU)
(TANVALD)
(HRABAČOV)
(VRCHLABÍ)
TRUTNOV
(ÚPICE)
(ČERVENÝ KOSTELEC)
NÁCHOD
(NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ)
(DOBRUŠKA)
(SOLNICE)
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
(VAMBERK)
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
(ČESKÁ TŘEBOVÁ)
SVITAVY (jen od Č. Třebové)

I / 14

Doplňkové cíle:

•

HRADEC KRÁLOVÉ v úseku křiž. 11/360 (Ústí n.O.) - křiž. 1/11 (Vamberk)

Eoznámka;
Silnice 1/14 se v Liberci vyznačuje od křiž. 1/13 x 1/35.

5

Společný průběh silnic:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/10 (Tanvald - Na Mýtě)
1/16 (Trutnov)
11/300 (Trutnov - Ml. Buky)
1/33 (Náchod)
11/285 (Nové Město n.M.)
11/321 (Solnice)
11/318 (Rychnov n. Kn.)
1/11 (Vamberk)
11/312 (Žamberk)
11/315 (Ústí n.O.)
U/360 (Ústí n.O.)

SILNICE 1/15
MOST
(LOVOSICE)
(TEREZÍN)
LITOMĚŘICE
(ÚŠTĚK)
(ZAHRÁDKY)
ČESKÁ LÍPA (jen od Litoměřic)

I / 15

Doplňkové cíle:
•

LOUNY v úseku křiž. 1/13 x 1/27 - křiž. 1/28

Společný průběh silnic:
•
•
•
•

1/27 (Most)
1/30 (MUK D 8 Lovosice)
11/608 (MUK D 8 Lovosice - Terezín)
11/260 (Úštěk)

ŘEVNIČOV
SLANÝ
(VELVARY)
MĚLNÍK
MLADÁ BOLESLAV
(SOBOTKA)
JIČÍN
(NOVÁ PAKA)
TRUTNOV
KRÁLOVEC
[WALBRZYCH]

I / 16

Doplňkové cíle:

•
•
•

VRCHLABÍ v úseku křiž. 1/32 (Jičín) - křiž. 11/293 (Horka)
PRAHA v úseku křiž. 1/14 (Trutnov) - 1/32 (Jičín)
PRAHA v úseku křiž. 1/35 (Holin) - křiž. 1/10 (Ml. Boleslav)

6

Společný průběh silnic:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

H/237 (Mšec)
1/7 (Slaný)
II/118 (Slaný)
11/240 (Velvary)
11/608 (Nová Ves)
1/9 (Mělník)
11/272 Bezno
1/10 (Mladá Boleslav)
1/38 (Mladá Boleslav)
1/35 (Jičín)
11/235
1/14 (Trutnov)

SILNICE 1/17
ČÁSLAV
(HEŘMANŮV MĚSTEC)
CHRUDIM
(HROCHŮV TÝNEC)
VYSOKÉ MÝTO

1/17

Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•

11/338 (Čáslav)
1/37 (Chrudim)
11/340 (Chrudim)
11/355 (Hrochův Týnec)
11/305 (Stradouň)

SILNICE 1/18
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
PŘÍBRAM
(SEDLČANY)
VOTICE

1/18

Doplňkové cíle:
•

PRAHA v úseku Rožmitál p.Tř. - křiž. 1/4 (Skalka)

Společný průběh silnic;
•

11/102

SILNICE 1/19
PLZEŇ
(SPÁLENÉ POŘÍČÍ)
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
(BŘEZNICE)
(MILEVSKO)
TÁBOR
(CHÝNOV)
PELHŘIMOV

I/19

Doplňkové cíle:
•

PÍSEK v úseku křiž. 1/3 (Tábor-Měšice) - křiž. 1/29 (Oltyně)

7

•
•
•
•
•
•
•
•

11/183
II /117 (Spálené Poříčí)
11/174 (Breznice)
11/123 (Tábor)
11/137 (Tábor)
1/3 (Tábor)
11/128
11/112 (Pelhřimov)

KARLOVY VARY
(BEČOV NAD TEPLOU)
(TOUŽÍM)

I / 20

PLZEŇ

(NEPOMUK)
(LNÁŘE)
(BLATNÁ)
PÍSEK
(PROTIVÍN)
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Doplňkové cíle:
•
•

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ v úseku křiž. 1/6 - křiž. 11/230 (Bečov n.T.)
PRAHA v úseku křiž. 1/29 (Písek) - křiž. 1/4

Společný průběh silnic;
•

11/208

•

11/201

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/193
11/180
1/27 (Plzeň)
1/26 (Plzeň)
11/183
11/178
11/117
11/191 (Nepomuk)
11/174 (Lnáře)
11/173 (Blatná)
1/4

SILNICE 1/71

fPLAUEN]
VOJTANOV
(FRANTIŠKOVY LÁZNĚ)
CHEB
PLANÁ
BOR

I / 21

•
•
•

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ v úseku křiž. 1/6 (Cheb) - křiž. III/2301 (V. Hleďsebe)
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ v úseku MÚK D 5 - křiž. 11/230
PLZEŇ v úseku křiž. 1/6 (Cheb) - MÚK D 5

•
•
•

1/6 (Cheb)
U/201
11/230

8

SII.NICE 1/22

DRAŽENOV
DOMAŽLICE
(KDYNĚ)
KLATOVY
(HORAŽĎOVICE)
STRAKONICE
VODŇANY

•

I / 22

PLZEŇ v úseku křiž. 1/4 (Strakonice západ) - křiž. 11/188 Horažďovice

Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•

11/193 (Domažlice)
11/184 (Kdyně)
11/191 (Klatovy)
1/4 (Strakonice)
1/27 (Klatovy)

SILNICE 1/23
TÁBOR
(KARDAŠOVA ŘEČICE)
JINDŘICHŮV HRADEC
(TELČ)
TŘEBÍČ
(NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU)
(ROSICE)
BRNO

1/23

Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•
•

1/34 (Jindř. Hradec - Jarošov)
11/409 (Studená)
11/112 (Telč)
U/406 (Telč)
11/360 (Třebíč)
11/399 (Náměšť n.Osl.)

VESELÍ NAD LUŽNICÍ
(TŘEBOŇ)
(SUCHDOL N. LUŽNICÍ) jen od Třeboně
HALÁMKY
[WIEN]

I / 24

Doplňkové cíle:
•

PRAHA v úseku Halámky - Veselí nad Lužnicí

Spolernv průbčh silnic:
•
•

11/148 (Lomnice n. Luž.)
1/34 (Třeboň)

SILNICE 1/25
OSTROV
(JÁCHYMOV)
BOŽÍ DAR
[CHEMNITZ]

I / 25
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KARLOVY VARY v úseku křiž. 11/219 (Boží Dar) - křiž. 1/13 (Ostrov)

•

n/219

PLZEŇ
(STOD)
(HORŠOVSKÝ TÝN)
FOLMAVA
[REGENSBURG]

I /26

Doplňkové cíle:
• DOMAŽLICE v úseku Plzeň - křiž. 1/22
• PRAHA v úseku Plzeň - křiž. D 5 (u Ejpovic)

•
•

II/180 (Zbůch - Chotěšov)
11/230 (Stod)

SILNICE. I/_27

DUBÍ
(LITVÍNOV)
MOST
(ŽATEC)
(JESENICE)
(KRÁLOVICE)
PLZEŇ
(PŘEŠTICE)
KLATOVY
ŽELEZNÁ RUDA
[MÜNCHEN]

I / 27

1/13 (Most)
11/255 (poblíž Čepirohy)
11/221 (Blšany)
11/201 (Královice)
11/180 (Třemošná)
1/20 (Plzeň)
II/230 (Přeštice)
11/183 (Přeštice)
11/182 (Borový)
11/191 (Klatovy)
1/22 (Klatovy)
11/171 (Běšiny)
II/190 (Železná Ruda)

LOUNY

•
•
•

I / 28

MOST v úseku Louny - křiž. 11/569
BÍLINA v úseku - křiž. 11/569 - křiž. 1/15
TEPLICE v úseku Louny - křiž. 1/15
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SILNICE 1/29

PÍSEK
TÁBOR

I / 29

Společný průběh silnic:
•
•
•

Ü/138 (Záhoří)
11/105 (Bemartice)
11/122 (Opařany)

SILNICE 1/30
1/30
LOVOSICE
ÚSTÍ NAD LABEM
CHLUMEC
Doplňkové cíle:
•

PRAHA v úseku Ústí n.L. - Lovosice

Společný průběh silnic:
•

11/613 (Ústí n.L.)

SILNICE 1/31
Hradec Králové - okruh

1/31

SILNICE 1/32
PODĚBRADY
JIČÍN

I / 32

Doplňkové cíle:
•

PRAHA v úseku křiž. 1/16 (Jičín) - Dli

Společný průběh silnic:
•

11/280 (Kopidlno)

SILNICE 1/33
HRADEC KRÁLOVÉ
(JAROMĚŘ)
NÁCHOD
[WROCLAW]

1/33

Doplňkové cíle:

•

PRAHA v úseku Náchod - Hr. Králové

•
•
•
•

11/299 (Jaroměř)
11/285 (Jaroměř)
11/304 (Č. Skalice)
1/14 (Náchod)
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SILNICE 1/34

ČESKÉ BUDĚJOVICE

I / 34

(TŘEBOŇ)

JINDŘICHŮV HRADEC
(KAMENICE NAD LIPOU)

PELHŘIMOV
(HUMPOLEC)

HAVLÍČKŮV BROD
(ŽDÍREC)
(HLINSKO)
(POLIČKA)

SVITAVY
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
Doplňkové cíle:

•

BRNO v úseku Č. Budějovice - křiž. 1/23 (Jarošov)

Společný průběh silnic:
• 1/24 (Třeboň)
• 1/23 (Jindř. Hradec - Jarošov)
• II/ I12 (Pelhřimov)
• 11/347 (Humpolec)
• 11/150 (Havl. Brod)
• 11/351 (Česká Bělá)
•
•
•

11/357 (Borová)
11/360 (Polička)
11/366

SILNICE 1/35
1/35

[ZITTAU]
[BOGATYNIA]
HRÁDEK NAD NISOU
(CHRASTAVA)

LIBEREC
TURNOV
JIČÍN
(HOŘICE)

HRADEC KRÁLOVÉ
(HOLICE)
(VYSOKÉ MÝTO)
(LITOMYŠL)
(MORAVSKÁ TŘEBOVÁ)
(MOHELNICE)

OLOMOUC
HRANICE
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
(ROŽNOV POD RADHOŠTĚM)

HORNÍ BEČVA
[ŽILINA]
Doplňkové čile:
•
•
•
•
•
•
•

PRAHA v úseku křiž. 1/13 (Liberec) - křiž. 1/10 (Turnov)
JABLONEC n. N. v úseku křiž. 1/10 (Turnov) - křiž. 1/65
BRNO v úseku křiž. 1/11 (Hr. Králové) - křiž. H/366
SVITAVY v úseku křiž. 11/360 (Litomyšl sever) - křiž. 11/366
SVITAVY v úseku křiž. 1/44 (Mohelnice) - křiž. 1/34
OSTRAVA v úseku křiž. 1/46 (Olomouc) - křiž. 1/47 (Hranice)
Č. TĚŠÍN v úseku křiž. 11/441 - křiž. 1/47
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Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/13 (Bílý Kostel n. N.-Liberec)
1/10 (Turnov)
1/16 (Jičín - Úlibice)
1/11 (Hr. Králové)
1/31 (Hr. Králové)
11/298 (Býšť)
11/357 (Vysoké Mýto)
11/358 (Litomyšl)
II/360 (Litomyšl)
1/43 (poblíž Svitavy)
1/46 (Olomouc)
1/47 (Lipník n. B.- Hranice)
1/57 (Val. Meziříčí)

SILNICE 1/36
CHLUMEC NAD CIDLINOU
(NOVÉ MĚSTO)
(LÁZNĚ BOHDANEČ)
PARDUBICE
(SEZEMICE)
HOLICE

I / 36

Společný průběh silnic:
•
•

11/323 (Rohovládova Bělá)
11/338 (L. Bohdaneč)

SILNICEJJ_37

TRUTNOV
(DVŮR KRÁLOVÉ)
(JAROMĚŘ)
HRADEC KRÁLOVÉ
PARDUBICE
(CHRUDIM)
(NASAVRKY)
(ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU)
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
(KŘIŽANOV)
VELKÁ BÍTEŠ

I / 37

Doplňkové cíle:
•
•

HAVL. BROD v úseku křiž. 1/36 (Pardubice) - křiž. 1/34 (Ždírec n. D.)
BRNO v úseku křiž. 11/150 (Žďár n. S.) - Velká Bíteš

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/17 (Chrudim)
11/340 (Chrudim)
11/337 (Nasavrky)
11/343 (Trhová Kamenice)
11/353 (Žďár n. S.)
11/150 (Žďár n.S.)
11/354 (Ostrov n. Osl.)
11/388 (Ostrov n. Osl.)
11/360 (Křižanov)
I / 33 (Ja roměř - Plotiště)
1/35 (Plotiště - Hr. Králové)
1/11 (Plotiště - Hr. Králové)
1/31 (Hr. Králové - okruh)
11/299 (Choustníkovo Hradiště)
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SILNICE 1/38

ČESKÁ LÍPA

I / 38

(JESTŘEBÍ)
(DOKSY)

MLADÁ BOLESLAV
(NYMBURK)

KOLÍN
(ČÁSLAV)
(GOLČŮV JENÍKOV)
(HABRY)

HAVLÍČKŮV BROD
(ŠTOKY)

JIHLAVA

(MORAVSKÉ BUDĚJOVICE)

ZNOJMO
HATĚ
[WIEN]
Doplňkové cíle:
•

BRNO v úseku Hatě - křiž. 1/53 (Znojmo)

Společný průběh silnir:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11/270 (Doksy)
1/10 (MI. Boleslav)
1/16 (Ml. Boleslav)
II/275 (Luštěnice)
11/330 (Nymburk)
11/125 (Kolín)
11/337 (Čáslav)
11/338 (Čáslav)
11/150 (Havl. Brod)
11/602 (Jihlava)
11/403 (Stonařov)
11/410 (Želetava)
11/152 (Mor. Budějovice)
11/398 (Pavlice - Vr. Ves)
11/413 (Znojmo)

ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÝ KRUMLOV

1/39

(HORNÍ PLANÁ)

VOLARY
(LENORA)

SILNICE 1/40
MIKULOV

1/40

(VALTICE)
(POŠTORNÁ)

BŘECLAV

BRNO

1/41

BRNO

1/42
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BRNO
(LETOVICE)
SVITAVY
LANŠKROUN
(ČERVENÁ VODA)
KRÁLÍKY
DOLNÍ LIPKA
[KLODZKO]

I / 43

Doplňkové cíle:
•
•
•
•
•

BLANSKO v úseku Brno - křiž. 11/379 (Lipůvka)
BLANSKO v úseku křiž. II/150 - křiž. 11/377 (Č. Hora)
ÚSTÍ NAD ORLICÍ v úseku křiž. 1/34 (Svitavy) - křiž. 1/14
ŠUMPERK v úseku křiž. 1/14 - křiž. 1/11 (Bukovice)
ÚSTÍ NAD ORLICÍ v úseku křiž. 1/11 (Bukovice) - křiž. 11/315 (Lanškroun)

•
•

11/379 (Lipůvka)
II/377 (Č. Hora)

•
•
•
•
•
•

11/150
1/34 (Svitavy)
1/35
11/315 (Lanškroun)
11/368 (Štíty)
1/11 (Bukovice - Červ. Voda)

•

11/312

(D. Lipka - Králíky)

SILNICE 1/44
MOHELNICE
(ZÁBŘEH)
(BLUDOV)
ŠUMPERK
(VELKÉ LOSINY)
JESENÍK
MIKULOVICE
[OPOLE]

1/44

Doplňková cíle:
•

OLOMOUC v úseku Šumperk - křiž. 1/35 (Mohelnice)

Společný průběh silnic:

•
•

1/11 (Bludov - Rapotín)
11/457 (Mikulovice)

SILNICE 1/45
ŠTERNBERK
BRUNTÁL
KRNOV
[GLUBCZYCE]

I/

45

Společný průběh silnic:
•
•
•

11/440 (Dětřichov)
1/11 (Bruntál)
II/452 (Bruntál)
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SILNICE 1/46
BRNO
(VYŠKOV)
(PROSTĚJOV)
OLOMOUC
(ŠTERNBERK)
(MORAVSKÝ BEROUN)

I / 46

OPAVA
SUDICE
[RACIBÓRZ]

•

OSTRAVA v úseku Vyškov - křiž. 1/35 (Olomouc)

Společný průběh silnie;
•
•
•
•
•
•

1/35 (Olomouc)
11/444 (Šternberk - Lipina)
11/442 (poblíž Hořejší Kunčice)
1/11 (Opava)
1/57 (Opava)
11/467 (Kobeřice - Sudice)

SILNICE 1/47
VYŠKOV
KROMĚŘÍŽ
(HULÍN)
PŘEROV
(LIPNÍK NAD BEČVOU)
HRANICE
(ODRY)
(FULNEK)
(BÍLOVEC)
OSTRAVA

•
•

1 / 47

NOVÝ JIČÍN v úseku křiž. 1/35 (Hranice) - křiž. 1/48 (Bělotín)
Č. TĚŠÍN v úseku křiž. 1/35 - křiž. 1/45

Poznámka:

Na křižovatce 1/47 x 1/48 bude cíl Ostrava uveden pouze na sil. 1/48. Na sil. 1/47 se uvede pouze blízký cíl Odry.
Společný průběh silnic:
•
•
•
•
•
•
•

II/367 (Kroměříž)
11/432 (Kroměříž - Hulín)
1/55 (Hulín - Přerov)
11/434 (Přerov)
11/150 (Přerov)
11/436 (Přerov)
1/35 (Lipník - Hranice)

SILNICE 1/48
HRANICE
NOVÝ JIČÍN
(PŘÍBOR)
FRÝDEK - MÍSTEK
ČESKÝ TĚŠÍN

I / 48

[CIESZYN]
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Doplňkové cíle:
•
•

OSTRAVA v úseku křiž. 1/47 (Bělotín) - křiž. 1/58 (Příbor)
Poznámka: cíl Č. Těšín se uvádí již od křiž. 1/47

OTROKOVICE
ZLÍN

1/49

(VIZOVICE)
(HORNÍ LIDEČ)
STŘELNÁ
[PÚCHOV]

Doplňkové cíle:
•
•

VSETÍN v úseku Zlín - křiž. 1/69 (Vizovice)
PŘEROV v úseku Zlín - křiž. 1/55 (Otrokovice)

Společný průběh silnic:
•
•

11/490 (Zlín)
1/57 (poblíž V. Polanka - H. Lideč)

SILNICE 1/50
BRNO

I / 50

(SLAVKOV U BRNA)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
UHERSKÝ BROD
STARÝ HROZENKOV
[TRENČÍN]

Společný průběh silnic:
•
•
•
•

1/55 (St. Město - Kunovice)
11/490 (Uh. Brod)
11/495 (Uh. Brod)
D l (Brno východ - Holubice)

SILNICE 1/51
HODONÍN

1/51

[SENICA]

SILNICE 1/52
BRNO

(POHOŘELICE)

1/52

MIKULOV
[WIEN]

Doplňkové cíle:
•

ZNOJMO v úseku Brno - křiž. 1/53 (poblíž Pohořelice)

SILNICE 1/53
POHOŘELICE
ZNOJMO

1/53

Společný průběh silnic:
•

11/396 (Branišovice)

17

SLAVKOV U BRNA
KYJOV
(BZENEC)
VESELÍ NAD MORAVOU
STRÁNÍ
[NOVÉ MESTO NAD VÁHOM]

I / 54

•

BRNO v úseku křiž. II/432 (Kyjov) - křiž. 1/50 (Slavkov u Brna)

•
•
•
•

11/422 (Kyjov)
11/432 (Kyjov)
11/426 (Bzenec)
1/55 (Veselí nad Moravou)

SILNICE J./55
OLOMOUC
PŘEROV
(HULÍN)
(OTROKOVICE)
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
(VESELÍ NAD MORAVOU)
(STRÁŽNICE)
HODONÍN
BŘECLAV
POŠTORNÁ
[WIEN]

I / 55

Doplňkové cíle:

•
•

ZLÍN v úseku křiž. 1/50 (Uh. Hradiště) - křiž. 1/49 (Otrokovice)
BRNO v úseku křiž. 1/4? (Otrokovice) - křiž. 1/50 (Uh. Hradiště)

•
•
•
•
•
•
•
•

1/47 (Přerov)
11/150 (Přerov)
11/434 (Přerov)
11/432 (Hulín)
1/50 (Uh. Hradiště)
11/495 (Uh. Ostroh)
1/54 (Veselí nad Moravou)
11/425 (Břeclav x D 2 - Břeclav)

SILNICE 1/56
OPAVA
(HLUČÍN)
OSTRAVA
FRÝDEK - MÍSTEK
(FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ)
(OSTRAVICE)
(HORNÍ BEČVA)

•
•
•

I / 56

11/469 (Hlučin)
1/58 (Ostrava)
II/479 (Ostrava)
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Doplňkové cíle:
• BOHUMÍN v úseku křiž. 11/479 - křiž. 1/58
SILNICE 1/57
1/57
KRNOV
OPAVA
(FULNEK)
NOVÝ JIČÍN
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VSETÍN
(HORNÍ LIDEČ)
(VALAŠSKÉ KLOBOUKY)
BRUMOV - BYLNICE
(DUBNICA NAD VÁHOM)
•
•
•
•

1/11
1/46
1/35
1/49

(Opava)
(Opava)
(Val. Meziříčí)
(poblíž V. Polanka - H. Lideč)

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
(FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM)
(PŘÍBOR)
OSTRAVA
BOHUMÍN
[GLIWICE]

I / 58

Společný průběh silnic:
• 11/483 (Frenštát p. Radh.)
• 1/56 (Ostrava)
SILNICE 1/59
OSTRAVA
(PETŘVALD)
(ORLOVÁ)
KARVINÁ

I / 59

Společný průběh silnic:
• 11/474 (poblíž Orlová)

JESENÍK
(LIPOVÁ - LÁZNĚ)
(ŽULOVÁ)
JAVORNÍK
BÍLÝ POTOK
[WROCLAW]

I / 60

UNHOŠŤ
KLADNO
(BUŠTĚHRAD)
(LIDICE)
PRAHA

I / 61

Společný proběh silnir-

•
•

11/101 (Fialka-Kladno)
11/118 (Kladno)
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SILNICE 1/62
1/62
ÚSTÍ NAD LABEM
DĚČÍN
HŘENSKO
[DRESDEN]
Společný průběh silnic:
•

1/13 (Děčín)

TEPLICE
ÚSTÍ NAD LABEM

1/63

SILNICE 1/64
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
AŠ

1/64

[SELB]

•

CHEB v úseku Aš - křiž. 1/21

SILNICE. 1T65
TURNOV
JABLONEC NAD NISOU

1/65

SILNICE 1/66
PŘÍBRAM
MILÍN

1/66

SILNICE ] / 67
ČESKÝ TĚŠÍN
KARVINÁ
(DĚTMAROVICE)
BOHUMÍN

1/67

SILNICE 1/68
FRÝDEK - MÍSTEK
TŘINEC

1/68

SILNICE 1/69
VSETÍN
VIZOVICE

1/69

Doplňkové cíle:
•

ZLÍN v úseku křiž. 1/57 (Vsetín) - křiž. 1/49 (Vizovice)

SILNICE 1/70
SUDOMĚŘICE

1/70

[SKALICA]
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NÁSILNICÍCH I. TŘÍDY;

Název cíle:
AŠ
BAYREUTH
BEČOV NAD TEPLOU
BENEŠOV
BÍLINA
BÍLOVEC
BÍLÝ POTOK
BLATNÁ
BLUDOV
BLUDOV
BOGATYNIA
BOHUMÍN
BOHUMÍN
BOR
BOŽÍ DAR
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRNO
BRUMOV - BYLNICE
BRUNTÁL
BRUNTÁL
BŘECLAV
BŘECLAV
BŘEZNICE
BUKOVICE
BUŠTĚHRAD
BZENEC
CIESZYN
CÍNOVEC
ČÁSLAV
ČÁSLAV
ČASTOLOVICE
ČERVENÁ VODA
ČERVENÁ VODA
ČERVENÝ KOSTELEC
ČESKÁ LÍPA
ČESKÁ LÍPA
ČESKÁ LÍPA (jen od Litoměřic)
ČESKÁ TŘEBOVÁ
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČESKÝ KRUMLOV
ČESKÝ TĚŠÍN
ČESKÝ TĚŠÍN
ČESKÝ TĚŠÍN
DĚČÍN
DĚČÍN
DĚTMAROVICE
DOBRUŠKA
DOKSY
DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
DOLNÍ LIPKA
DOMAŽLICE
DRAŽENOV
DRESDEN
DRESDEN
DUBÁ
DUBÍ
DUBNICA NAD VÁHOM
DVŮR KRÁLOVÉ

Číslo silnice:
1/64
1/6
1/20
1/3
1/13
I / 47
1/60
1/20
I / 11
1/ 44
1/35
1/58
1/67
1/21
I / 25
1/23
1/41
1/42
1/43
1/46
I / 50
1/52
I / 57
I / 11
1/45
1/40
I / 55
I / 19

Zkratka:

BEČOV N. T.

B. POTOK

B. DAR

1/U

1/61
1/54
I / 48
1/8
1/17
1/38
l/U

I / 11
I / 43
I / 14
1/9
I / 38
1/15
1/14
1/3
1/20
I / 34
1/39
1/39
l/U

1/48
1/67
I / 13
I / 62
1/67
1/14
1/38
1/3
I / 43
I / 22
1/22
1/8
1/62
1/9
I / 27
1/57
1/37
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ČERV. VODA
ČERV. KOSTELE!
Č. LÍPA
Č. TŘEBOVÁ
Č. BUDĚJOVICE

Č. KRUMLOV
Č. TĚŠÍN

D. DVOŘIŠTĚ
D. LIPKA

DUBNICA N. V.
DVŮR KRÁL.

FOLMAVA
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM
FRÝDEK - MÍSTEK
FRÝDEK - MÍSTEK
FRÝDEK - MÍSTEK
FRÝDLANT
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
FULNEK
FULNEK
GLIWICE
GLUBCZYCE
GOLČŮV JENÍKOV
HABARTICE
HABRY
HALÁMKY
HARRACHOV
HATĚ
HAVÍŘOV
HAVLÍČKŮV BROD
HAVLÍČKŮV BROD
HEŘMANŮV MĚSTEC
HLINSKO
HLUČÍN
HODONÍN
HODONÍN
HOLICE
HOLICE
HORA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA
HORAŽĎOVICE
HORNÍ BEČVA
HORNÍ BEČVA
HORNÍ BENEŠOV
HORNÍ LIDEČ
HORNÍ PLANÁ
HORŠOVSKÝ TÝN
HOŘICE
HRABAČOV
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ
HRADEC KRÁLOVÉ - okruh
HRÁDEK NAD NISOU
HRANICE
HRANICE
HRANICE
HROCHŮV TÝNEC
HŘENSKO
HULÍN
HULÍN
HUMPOLEC
CHEB
CHEB
CHEMNITZ
CHEMNITZ
CHLUMEC
CHLUMEC
CHLUMEC NAD CIDLINOU
CHLUMEC NAD CIDLINOU
CHOMUTOV
CHOMUTOV
CHRASTAVA
CHRASTAVA
CHRUDIM
CHRUDIM
CHÝNOV
JABLONEC NAD NISOU
JABLONEC NAD NISOU
JABLONNÉ NAD ORLICÍ
JÁCHYMOV

1/26
1/21

1/64
1/58
1/48
1/56

FR. LÁZNĚ
FRENŠTÁT P. R.

1/68

1/13
1/56
I / 47
1/57
1/58
1/45
1/38
1/13
1/38
I / 24
I / 10
I / 38

FRÝDLANT N. OSTR.

GOL. JENÍKOV

1/11

1/34
1/38
I / 17
I / 34
1/56
I / 51
1/55
1/35
1/36
1/7

HAVL. BROD
HEŘM. MĚSTEC

HORA SV. ŠEBESTIÁNA

1/22

1/35
1/56

H. BEČVA

1/11

H. BENEŠOV
H. LIDEČ

1/57
1/39
1/26
1/35
1/14
1/11

1/33
1/35
1/37
1/31
1/35
1/35
1/47
1/48
1/17
I / 62
1/47
I / 55
I / 34

HORŠ. TÝN

HR. KRÁLOVÉ

HRÁDEK N. N.

HR. TÝNEC

1/6

I / 21
1/7
1/25
1/13
1/ 30
I / 11
1/36
1/7
I / 13
I / 13
1/35
1/17
1/37
1/19
1/14
I / 65

l/U
1/25
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CHLUMEC N. CIDL.

JABLONEC N. N.
JABLONNÉ N. ORL.

JAROMĚŘ
JAROMĚŘ
JAVORNÍK
JESENICE
JESENÍK
JESENÍK
JESTŘEBÍ
JESTŘEBÍ
JIČÍN
JIČÍN
JIČÍN
JIHLAVA
JINDŘICHŮV HRADEC
JINDŘICHŮV HRADEC
JIRKOV
JIŘÍKOV
KAMENICE NAD LIPOU
KAPLICE
KARDAŠOVA ŘEČICE
KARLOVY VARY
KARLOVY VARY
KARLOVY VARY
KARVINÁ
KARVINÁ
KDYNĚ
KLADNO
KLÁSTEREC NAD OHŘÍ
KLATOVY
KLATOVY
KLODZKO
KOLÍN
KOLÍN
KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY
KOSTELEC NAD ORLICÍ
KRÁLÍKY
KRÁLOVEC
KRÁLOVICE
KRNOV
KRNOV
KROMĚŘÍŽ
KŘIŽANOV
KUTNÁ HORA
KYJOV
LANŠKROUN
LÁZNĚ BOHDANEČ
LENORA
LETOVICE
LIBĚCHOV
LIBEREC
LIBEREC
LIBEREC
LIBOUCHEC
LIDICE
LINZ
LIPNÍK NAD BEČVOU
LIPOVÁ - LÁZNĚ
LITOMĚŘICE
LITOMYŠL
LITVÍNOV
LNÁŘE
LÖBAU
LOUNY od křiž. I/1Ŕ

LOVOSICE
LOVOSICE

LUBENEC
MĚLNÍK
MĚLNÍK
MIKULOV
MIKULOV
MIKULOVICE
MILEVSKO
MI LÍN

1/33
1/37
I / 60
1/ 27
I / 44
1/60
1/9
1/38
1/16
I / 32
1/35
1/38
I / 23
I / 34
1/ 13
1/9
I / 34
1/3
I / 23
1/6
1 / 13
I / 20
1 / 59
1/67
I / 22
I / 61
I / 13

JINDŘ. HRADEC

KAMENICE N. L.
KARD. ŘEČICE
K. VARY

KLÁŠTEREC N. O.

1/22

1/27
1/43
I / 12
I / 38
I/2
I / 11
I / 43
I / 16
I / 27
1/45
1/57
1/47
I / 37

KOSTELEC N. Č. L.
KOSTELEC N. ORL.

1/2

I / 54
1/43
1/36
1 / 39
I / 43
1/9
I / 13
1/ 14
I / 35
1/ 13
I / 61
1/3
I / 47
I / 60
I / 15
I / 35
1 / 27
1/20

1/9
1/7
1/ 15
1 / 30
1/6

1/9
I / 16
I / 40
I / 52
1 / 44
I / 19
I / 66
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L. BOHDANEČ

LIPNÍK N. B.
LIPOVÁ - L.

MLADÁ BOLESLAV
MLADÁ BOLESLAV
MLADÁ BOLESLAV (jen od Prahy)
MOHELNICE
MOHELNICE
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
MORAVSKÝ BEROUN
MOST
MOST
MOST
MOSTY U JABLUNKOVA
MÜNCHEN
NÁCHOD
NÁCHOD
NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU
NASAVRKY
NEPOMUK
NOVÁ PAKA
NOVÉ MĚSTO
NOVÉ MESTO NAD METUJÍ
NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
NOVÉ STRAŠECÍ
NOVÝ BOR
NOVÝ BOR
NOVÝ JIČÍN
NOVÝ JIČÍN
NÜRNBERG
NYMBURK
ODRY
OLOMOUC
OLOMOUC
OLOMOUC
OPAVA
OPAVA
OPAVA
OPAVA
OPOLE
ORLOVÁ
OSTRAVA
OSTRAVA
OSTRAVA
OSTRAVA
OSTRAVA
OSTRAVICE
OSTROV
OSTROV
OTROKOVICE
PARDUBICE
PARDUBICE
PARDUBICE
PASSAU
PELHŘIMOV
PELHŘIMOV
PETŘVALD
PÍSEK
PÍSEK
PLANÁ
PLANÁ NAD LUŽNICÍ
PLAUEN
PLZEŇ
PLZEŇ
PLZEŇ
PLZEŇ
PODĚBRADY
PODĚBRADY
(jen od Prahy)
POHOŘELICE
POHOŘELICE
POLIČKA
POMEZÍ NAD OHŘÍ
POŠTORNÁ

I / 16
1/38
I / 10
1/35
1/44
I / 34
1/35
1/38
1/46
I / 13
1/15
1/27
l/U

1/27
1/14
I / 33
1/23
1/37
1/20
I / 16
1/36
I / 14
I / 54
1/6
1/9
1/ 13
1/48
1/57
D5
1/38
I / 47
1/35
1/46
1/55
1/ 11
1/46
1/56
1/57
1/44
1/59
1 / 11
1/47
1/56
I / 58
1/59
1/56
1/13
1/25
1/55
1/2
1/36
I / 37
1/4
1 / 19
1/34
1 / 59
1/20
1/29
1/21
1/3
I / 21
I / 19
1/20
1/26
1/27
1/32
I / 11
1 / 52
I / 53
1/34
1/6
1/40
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ML. BOLESLAV

MOR. TŘEBOVÁ
MOR. BUDĚJOVICE
MOR. BEROUN

MOSTY U JABL.

NÁMĚŠŤ N. OSL.
N. PAKA
N. MĚSTO
N. MESTO N. M.
N. MESTO N. V.
N. STRAŠECÍ
N . BOR
N. JIČÍN

PLANÁ N. LUŽ.

POMEZÍ N. O.

POŠTORNÁ
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PRAHA
PROSTĚJOV
PROTIVÍN
PŘELOUČ
PŘEROV
PŘEROV
PŘEŠTICE
PŘÍBOR
PŘÍBOR
PŘÍBRAM
PŘÍBRAM
PÚCHOV
RACIBÓRZ
REGENSBURG
ROSICE
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
RUMBURK
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
RÝMAŘOV
ŘEVNIČOV
ŘF.VN1ČOV
ŘÍČANY
SEDLČANY
SELB
SENICA
SEZEMICE
SKALICA
SLANÝ
SLANÝ
SLAVKOV U BRNA
SLAVKOV U BRNA
SOBĚSLAV
SOBOTKA
SOKOLOV
SOLNICE
SPÁLENÉ POŘÍČÍ
STARÝ HROZENKOV
STOD
STRAKONICE
STRAKONICE
STRÁNÍ
STRÁŽNICE
STRÁŽNÝ
SUDICE
SUDOMÉŘICE
SUCHDOL N. LUŽNICÍ (jen od Třeboně)
SVITAVY
SVITAVY
SVITAVY (jen od Č. Třebové)
SZCZECIN
ŠTERNBERK
ŠTERNBERK
ŠTOKY
ŠUMPERK
ŠUMPERK
TÁBOR
TÁBOR
TÁBOR

1/55
1/2
1/3
1/4
1/6
1/7
1/8
1/9
I / 10
1/ H
1 / 12
I / 61
1/46
1 / 20
1/2
I / 47
1/55
1/27
1/48
I / 58
I / 18
1/66
1/48
1/46
I / 26
1/23
I / 18
1/19
1/35
1/58
1/9
I / 14
1/ 11
1/6
1 / 16
1/2
I / 18
I / 64
I / 51
I / 36
I / 70
1/7
I / 16
I / 50
I / 54
1/3
1 / 16
1/6
1/14
I / 19
1/50
1/26
1/4
I / 22
I / 54
I / 55
1/4
I / 46
I / 70
1/24
I / 34
1/43
I / 14
1 / 10
1/45
I / 46
I / 38
I / 11
1/44
1/3
I / 19
I / 23
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ROŽMITÁL P. TŘ.
ROŽNOV P. R.
RYCHNOV N. KN

SLAVKOV U B.

SP. POŘÍČÍ
ST. HROZENKOV

SUCHDOL N. L.

TÁBOR
TANVALD
TANVALD
TELČ
TEPLICE
TEPLICE
TEPLICE
TEREZÍN
TOUŽÍM
TRENČÍN
TRUTNOV
TRUTNOV
TRUTNOV
TŘEBECHOVICE POD OREBEM
TŘEBÍČ
TŘEBOŇ
TŘEBOŇ
TŘINEC
TŘINEC
TURNOV
TURNOV
TURNOV
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
UHERSKÝ BROD
UNHOŠŤ
ÚPICE
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD LABEM
ÚSTÍ NAD ORLICÍ
ÚŠTĚK
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
VALTICE
VAMBERK
VAMBERK
VELKÁ BÍTEŠ
VELKÉ LOSINY
VELVARY
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
VESELÍ NAD LUŽNICÍ
VESELÍ NAD MORAVOU
VESELÍ NAD MORAVOU
VIMPERK
VIZOVICE
VODŇANY
VOJTANOV
VOLARY
VOTICE
VOTICE
VRCHLABÍ
VSETÍN
VSETÍN
VYSOKÉ MÝTO
VYSOKÉ MÝTO
VYŠKOV
VYŠKOV
WALBRZYCH
WIEN
WIEN
WIEN
WIEN
WROCLAW
WROCLAW
ZÁBŘEH
ZAHRÁDKY
ZAHRÁDKY
ZGORZELEC
ZITTAU

1/29
I / 10
1/ 14
1/23
1/8
I / 13
1/63
1/15
1/20
1/50
I / 14
1/16
1/37
I/ll
I / 23
I / 24
I / 34
1/ 11
I / 68
I / 10
I / 35
I / 65
I/ll
I / 50
I / 55
1/50
I / 61
I / 14
1/30
I / 62
1/63
I / 14
I / 15
I / 57
I / 35
I / 57
1/40
I/II
I / 14
1/37
1/44
1/16
1/3
1/24
1/54
1/55
1/4
1/69
I / 22
I / 21
I / 39
1/3
I / 18
I / 14
1/57
I / 69
1/17
1/35
1/46
1/47
I / 16
I / 24
1/38
I / 52
I / 55
1/33
1/60
1/44
1/9
I / 15
I / 13
1/35
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TŘEBECHOVICE P.

TÝNIŠTĚ N. ORL.
UH. HRADIŠTĚ
UH. BROD
ÚSTÍ N. L.
ÚSTÍ N. ORL.
VAL. KLOBOUKY
VAL. MEZIŘÍČÍ

V. BÍTEŠ
V. LOSINY
VESELÍ N. LUŽ.
VESELÍ N. MOR.

VYS. MÝTO

ZNOJMO
ZNOJMO
ŽAMBERK
ŽATEC
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
ŽDIRF.C
ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU
ŽELEZNÁ RUDA
ŽELEZNÝ BROD
ŽILINA
ŽILINA
ŽULOVÁ

I / 38
I / 53
1/H
I / 27
I / 37
I / 34
I / 37
I / 27
1/ 10
1/11
1/35
I / 60

ŽĎÁR N. SÁZ.
ŽDÍREC N. DOUBR.
ŽEL. RUDA
ŽEL. BROD

Obecné zkratky:

DOLNÍ
HORNÍ
NOVÝ
STARÝ
MLADÝ
VLLKÝ
MALÝ
VYSOKÝ
ČLRNÝ
BÍLÝ
ČF.SKÝ
MORAVSKÝ
UHLRSKÝ
VALAŠSKÝ
SVATÝ
NAD
POD

D.
H.
N.
ST.
ML.
V.
M.
VYS.

C.
B.

e.

MOR.
UH.
VAL.
SV.
N.
P.

Pozn. Obecné zkratky platí pro jednotné i množné číslo a všechny rody přídavných jmen.

E 48
E 49
E 50
E 53
E 55

E 59
E 65

E 67
E 75

E 442
E 461
E 462
E 551

Schweinfurt - Bayreuth - Marktredwitz - Cheb - Karlovy Vary - Praha
Magdeburg - Halle - Plauen - Schönberg - Vojtanov - Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice - Třeboň Halámky - Wien
Brest - Rennes - Le Mans - Paris - Reims - Metz - Saarbrücken - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - Rozvadov
Plzeň - Bayer. Eisenstein - Deggendorf - München
Helsingborg ... Helsingor - Kobenhavn - Koge - Vordingborg - Faro - Nykobing Falster - Gedser ... Rostock Berlin - Lübbenau - Dresden - Teplice - Praha - Tábor - České Budějovice - Dolní Dvořiště - Linz - Salzburg Villach - Tarvisio - Udine - Palmanova - Mestre (Venezia) - Ravena - Cesena - Rimini - Fano - Ancona - Pescara Canosa - Bari - Brindisi... Igoumenitsa - Převeze - Messologni - Rion - Patrai - Pyrgos - Kalamata
Jihlava - Wien - Graz - Spielfeld - Maribor - Zagreb
Malmö - Ystad ... Swinoujscie - Wolin - Goleniów - Szczecin - Swiebodzin - Jelenia - Góra - Harrachov - Železný
Brod - Turnov - Mladá Boleslav - Praha - Jihlava - Brno - Břeclav - Bratislava - Rajka - Mosonmagyaróvar - Csornn
- Szombathely - Kiirmend - Zalaegerszeg - Nagykanisza - Letenye - Zagreb - Karlovac - Rijeka - Split - Metkovic Dubrovnik - Petrovac - Podgorica - Bijelo Polje - Skopje - Kicevo - Ohrid - Bitolj - Niki - Vevi - Kozani - Lárissa Domokos - Lamia - Brallos - Itea - Antirrion ... Rion - Egion - Korinthos - Tripoli - Kalamata ... Kissamos - Chania
Warszawa - Piotrków Trybunalski - Wroclaw - Klodzko - Běloves - Náchod - Hradec Králové - Praha
Utsjoki - Ivalo - Sodankylä - Rovaniemi - Kemi - Ouiu - Jyváskylá - Lathi - Helsinki... Gdaňsk - Swiecie Krosniewice - Lodz - Piotrków Trybunalski - Katowice - Český Těšín - Žilina - Bratislava - Gyor - Budapešť Szeged - Beograd - Niš - Kumanovo - Skopje - Gevgelija - Evzoni - Thessaloniki - Lárissa - Almyros - Lamia Athinai... Chania - Iraklion - Agios Nikolaos - Sitia
Karlovy Vary - Teplice - Turnov - Hradec Králové - Olomouc - Žilina
Svitavy - Brno - Wien
Brno - Olomouc - Český Těšín - Krakow
České Budějovice - Humpolec

Oprava:
E 50 Brest - Rennes - Le Mans - Paris - Reims - Metz - Saarbrücken - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - Rozvadov Plzeň - Praha - Jihlava - Brno - Trenčín - Prešov - Košice - Vyšné Německé - Uzhgorod - Mukačevo
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MAPA S CÍLI PRO ÚČELY ODZ (příloha k TP 100)
Legenda:
Plzeň O

[Zgorzelec]

Přelouč

O

[Wien]
[Makov]

Dálkový cíl
Blízký cíl
Dálkový zahraniční cíl
Blízký zahraniční cíl
Hraniční přechod
Hranice
Dálnice
Silnice I. třídy
Silnice II. třídy
Silnice pro mezinárodní provoz

[Selb]
Pomezí nad díří

[Bayreuth]

[Nürnberg]
JpSudice

[Passau]

. .

, Dolní Něrt^L
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) 1999 Centrum dopravního výzkumu
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Starý Hrdienkov
[Dubnica nad Váhom]

[Trenčín]
[Nové Mesto nad Váhom]

[Gliwice]

