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1 Úvod 

1.1 Předmět technických podmínek 

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (dále jen „Zásady") upravují podrobnosti o 
užití, umístění a případně provedení jednotlivých dopravních značek a vybraných dopravních zařízení. 
Jejich obsahem není úplné a detailní označení všech variant dopravních situací.  

Užití souborů dopravních značek pro označování dopravních situací, označování pracovních míst, pro 
vodorovné dopravní značení, orientační dopravní značení a proměnné dopravní značení upravují 
samostatné technické podmínky. Problematiku označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a 
silnicích upravuje metodický pokyn MD. 

Pro užití dopravních značek a dopravních zařízení je rozhodující jejich význam, který stanoví  zákon č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

Tyto Zásady jsou především technickým předpisem s výše definovaným zaměřením. Problematiku 
posuzování nesprávného chování v silničním provozu, zavinění dopravní nehody, přestupků v silničním 
provozu apod. je nutno řešit aplikací předpisů upravujících právní úpravu pravidel silničního provozu. 

Při provádění dopravního značení je nutno v konkrétních případech zohledňovat požadavky na užití a 
provedení hmatových úprav a dodržení vizuálního kontrastů značek vůči okolí pro osoby se zrakovým 
postižením stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hmatovými úpravami 
se rozumí provádění jednotlivých hmatových prvků nebo jejich kombinací definovaných uvedenou 
vyhláškou. 

Zásady platí pro všechny druhy pozemních komunikací, tj. pro dálnice, silnice, místní a účelové 
komunikace. 

Rozměry, barvy a provedení dopravních značek a vybraných dopravních zařízení podrobněji upravují 
zejména: 

- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky, 
- VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky, 
- VL 6.3 Vybavení pozemních komunikací. Dopravní zařízení. 

1.2 Změny oproti předchozí verzi 

Revize technických podmínek zohledňuje především změny vyvolané novelami právních předpisů 
upravujících pravidla silničního provozu.  Od účinnosti předchozí verze byla přijata řada novel zákona 
o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb.) a především byla vydána nová vyhláška provádějící 
pravidla silničního provozu (vyhláška č. 294/2015 Sb.). Zejména uvedená vyhláška zavedla řadu 
nových dopravních značek a symbolů, přinesla změny týkající se označení a významu některých 
značek a změny upravující grafiku některých značek. Do revize byla rovněž zapracována řada změn 
vyplývajících ze zkušeností s uplatňováním předchozí verze technických podmínek.  
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1.3 Některé související právní předpisy 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, 

-zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

-  zákon č. 22/1997  Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 
-zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, 
veznění pozdějších předpisů, 

-zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, 

- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

 
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky,ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

 

1.4 Některé související technické normy 

- ČSN EN 12899 - 1 Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky, 

- ČSN EN 12899 - 2 Stálé svislé dopravní značení - Část 2: Prosvětlované dopravní majáčky, 

- ČSN EN 12899 - 3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, 

- ČSN EN 12368 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla,    

- ČSN EN 12966 – 1 +A1 Svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky - Část 1: Norma  
  výrobku, 

- ČSN EN 12966 – 2 Svislé dopravní značení - Proměnné dopravní značky – Část 2: Počáteční   
  zkoušky typu, 

- ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemní komunikaci.      
  Požadavky a zkušební metody, 

- ČSN EN 1436 +A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení, 

- ČSN EN 1463 – 1 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky - Část 1: Základní požadavky a  
  funkční charakteristiky, 

- ČSN EN 1463 – 2 Vodorovné dopravní značení – Dopravní knoflíky - Část 2: Základní požadavky a  
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  funkční charakteristiky, 

- ČSN 34 2650 Železniční zabezpečovací zařízení – Přejezdová zabezpečovací zařízení, 

- ČSN 36 5601-1 Světelná signalizační zařízení. Technické a funkční požadavky. Část 1: Světelná   
   signalizační zařízení pro řízení silničního provozu, 

- ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel, 

- ČSN 73 6100 – 1 Názvosloví pozemních komunikací – Část 1: Základní názvosloví, 

- ČSN 73 6100 – 2 Názvosloví pozemních komunikací – Část 2: Projektování pozemních komunikací, 

- ČSN 73 6100 – 3 Názvosloví pozemních komunikací – Část 3: Vybavení pozemních komunikací, 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, 

- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody, 

- ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště (obě   
části). 

1.5 Související technické předpisy Ministerstva dopravy 

- Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK), č. j. 1/2013-120-TN/2 
v platném znění. 

- Metodický pokyn Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ) v platném 
znění. 

- TP 57 Speciální bezpečnostní zařízení na pozemních komunikacích - Únikové zóny, 

- TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání, 

- TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, 

- TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silničního provozu, 

- TP 85 Zpomalovací prahy, 

- TP 98 Technologické vybavení tunelů pozemních komunikací, 

- TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 103 Navrhování obytných a pěších zón, 

- TP 119 Odrazová zrcadla, 

- TP 130 Zařízení odrazující zvěř od vstupu na komunikaci, 

- TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, 

- TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích, 
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- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní  
  informace na pozemních komunikacích, 

- TP 143Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, 

- TP 145 Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi, 

- TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace, 

- TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích, 

- TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků, 

- TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty, 

- TP 217 Zvýrazňující optické prvky na PK – Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodící, trvale  
  svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky – zásady pro používání, 

- TP 218 Navrhování zón 30. 

Aktuální znění technických předpisů je k dispozici na webové stránce pjpk.cz. 

 
1.6 Související vzorové listy 

- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky, 
- VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky, 
- VL 6.3 Vybavení pozemních komunikací. Dopravní zařízení. 
 

1.7 Související mezinárodní předpisy 

- Úmluva o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968), 

- Evropská dohoda doplňující Úmluvu o silničních značkách a signálech (Ženeva, 1971), ve znění 
pozdějších revizí, 

- Evropská dohoda o hlavních silnicích s mezinárodním provozem (AGR, 2008), ve znění pozdějších 
revizí. 

1.8 Názvosloví 

Pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak, mají pro účely těchto Zásad následující pojmy tento 
význam: 

„Dálnicí“ se rozumí pozemní komunikace označená dopravní značkou č. IZ 1a.  

„Silnicí pro motorová vozidla“ (dále jen „SMV)se rozumí pozemní komunikace označená dopravní 
značkou č. IZ 2a.  

„Velkoplošnou značkou“ se rozumí dopravní značka orientačního dopravního značení v provedení 
tabule přesahující rozměr 1,5 x 1,5 m. Velikost značky se odvozuje z množství a velikosti na značce 
užitých informačních údajů. 

„Vozovkou“ se rozumí část pozemní komunikace určená převážně pro jízdu vozidel. 

„Značkou“ se rozumí dopravní značka. 
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2 Svislé dopravní značky 

 
2.1  Všeobecně 

(1)  Svislé značky jsou zobrazeny na tabulích, panelech apod. a jsou umístěny nad úrovní pozemní 
komunikace. 
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(2)  Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Tvary symbolů značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky se 
symboly, které mohou být obráceny a se symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako vzory 
a pro proměnné značky. Provedení konkrétní značky musí odpovídat dopravní situaci, kterou 
označuje. 

 
2.2 Rozdělení podle významu 

Podle významu se značky dělí do skupin rozlišených písmeny velké abecedy dle vyhlášky č. 294/2015 
Sb., ve znění pozdějších předpisů: 

- výstražné (skupina A) 

- upravující přednost (skupina P) 

- zákazové (skupina B) 

- příkazové (skupina C) 

- informativní   
- zónové (skupina IZ) 
- provozní (skupina IP) 
 - směrové (skupina IS) 
- jiné (skupina IJ) 

- dodatkové tabulky (skupina E) 

- určené symboly (označené čísly) 
        - kulturní a turistické piktogramy (č. 101 až č. 126) 
        - druhy vozidel a skupiny chodců (č. 201 až č. 228) 
        - jiné cíle (č. 301 až č. 313) 
        - ostatní symboly (č. 401 až č. 406). 

 
2.2.1  Výstražné značky (č. A 1a až č. A 34) 

Výstražné značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu hrozí nebezpečí a kde musí dbát 
zvýšené opatrnosti. Doplňující údaje k výstražným značkám se uvádějí jen na dodatkové tabulce. 

2.2.2  Značky upravující přednost (č. P 1 až č. P 8) 

Značky upravující přednost stanoví přednost v jízdě v provozu. 

 
2.2.3  Zákazové značky (č. B 1 až č. B 34) 

Zákazové značky ukládají účastníku provozu zákazy nebo omezení. Doplňující údaje k zákazovým 
značkám se uvádějí zpravidla na dodatkové tabulce. V případech, kdy to není na újmu čitelnosti 
značky, je lze uvést ve spodní části značky. 

2.2.4  Příkazové značky (č. C 1až č. C 15b) 



Pracovní verze pro 3. připomínkové jednání TRR 12.6.2017 
 

8  TP 65 – měsíc/rok 

Příkazové značky ukládají účastníku provozu příkazy. Doplňující údaje k příkazovým značkám se 
uvádějí jen na dodatkové tabulce. 

2.2.5  Informativní značky (č. IZ 1a až č. IZ 9b,  č. IP 1  až č. IP 32, č. IS 1a až č. IS 24c, č. IJ 1 
až č. IJ 18c) 

Informativní značky (základní označení I) poskytují účastníku provozu nutné informace nebo slouží k 
jeho orientaci anebo mu ukládají určité povinnosti stanovené zákonem. Doplňující údaje k 
informativním dopravním značkám se uvádějí zpravidla na dodatkové tabulce. V případech, kdy to 
není na újmu čitelnosti značky, je lze uvést ve spodní části značky. 

2.2.6  Dodatkové tabulky (č. E 1 až č. E 17) 

Dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam značky, pod kterou jsou umístěny. Při 
volbě nápisů je nutno respektovat zásadu srozumitelnosti při maximální stručnosti. 

2.2.7  Určené symboly 

Určené symboly doplňují nebo upřesňují význam značky. Lze je užít i jako náhradu textové informace. 

 
2.3  Rozdělení podle provedení (umístění) 

2.3.1  Stálé značky 

Stálá značka je upevněna na sloupku nebo konstrukci, které jsou pevně zabudovány do terénu. Jsou 
umístěny vedle vozovky nebo nad vozovkou. 

2.3.2  Přenosné značky 

Přenosná značka je značka umístěná na červenobíle pruhovaném sloupku nebo stojanu, které nejsou 
pevně zabudované do terénu, nebo na vozidle. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a jsou v 
retroreflexním provedení. V odůvodněných případech lze přenosnou značku umístit i na vozovce. 
Přenosná značka není charakteristická svou "přenosností", i tyto značky musí být osazeny s 
dostatečnou stabilitou.  
Z hlediska platnosti jsou přenosné značky nadřazeny ostatním značkám. K nesouladu se stálými 
značkami by mělo docházet pouze výjimečně. 

2.3.3  Proměnné značky 
 
Proměnná značka je značka zobrazovaná na panelu. Souboru těchto značek se užívá zejména 
v systému operativního řízení a organizace provozu v závislosti na okamžité dopravní situaci, 
povětrnostní situaci apod. 
V provedení jako proměnné se neužívají značky upravující přednost. 

Z hlediska technologie zobrazování jsou proměnné značky spojité nebo nespojité. 
 
Spojité zobrazení 
Provedení značky je z hlediska barevnosti a symbolů totožné s příslušnou stálou značkou. Plocha 
značky je případně rozdělena mezerami mezi otáčivými prvky panelu. 
Proměna značky může být realizována např. 
- otáčením trojbokých nebo vícebokých hranolů 
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- otáčením dvoustranné žaluzie 
- posouváním rolety se zobrazenými symboly 
- otáčením štítu značky. 
 
Nespojité zobrazení 
Značka je provedena z jednotlivých svítících bodových elementů. Z určité vzdálenosti se tyto body jeví 
jako jednotlivé plochy nebo čáry. 
Barevné provedení těchto značek může být odlišné od stálých značek v následujícím rozsahu: 
- podklad tmavý 
- nápisy, symboly a ohraničení světlé. 
Umístění červené barvy se od stálých značek neodlišuje. 
Provedení tvaru symbolu a nápisy značky vycházejí z provedení příslušné stálé značky. 
Příkazové značky mají stejné barevné provedení jako stálé značky. 
 
Bližší podrobnosti o provedení a užití proměnných značek upravují TP 141 a TP 205. 

 
2.4  Technické provedení 
 
2.4.1  Světelně technické vlastnosti 
 
2.4.1.1 Reflexní značky 
 
(1) Reflexní značkou se rozumí značka, jejíž činná plocha je tvořena retroreflexním materiálem. Podle 

ČSN EN 12899 -1 se retroreflexní materiál s ohledem na světelně technické vlastnosti dělí na 
třídu RA1, RA2, RA3 a R3. 

 
(2)  Pokud není dále uvedeno jinak, musí být retroreflexní materiál reflexních značek min. třídy 

retroreflexe RA1 (podle ČSN EN 12899 – 1). 

(3)  Reflexní značky označující zvlášť významné dopravní situace (dopravně významné křižovatky, 
změny organizace dopravy, místa vyžadující zvýšenou pozornost apod.) lze s přihlédnutím k 
místním podmínkám osvětlovat vnějším nebo vnitřním světelným zdrojem. Přitom nesmí dojít k 
oslňování řidičů. 

2.4.1.2 Prosvětlované značky 
Prosvětlovanou dopravní značkou se rozumí značka s vnitřním světelným zdrojem. Světelně technické 
vlastnosti stanoví ČSN EN 12899 -1. 
Provedení činné plochy značky se doporučuje z vhodného retroreflexního transluscentního materiálu, 
aby i v případě výpadku světelného zdroje byly zajištěny světelně technické vlastnosti značky. 

2.4.1.3 Osvětlované značky vnějším světelným zdrojem 
Jedná se o značky, které jsou osvětlované vlastním vnějším světelným zdrojem. Žádoucího účelu je 
dosahováno osvícením značky zdrojem světla nacházejícím se pod konstrukcí značky.  
Charakter osvětlení nesmí významně měnit koloritu činné plochy značky. 
Retroreflexní materiál značky osvětlované vnějším světleným zdrojem musí splňovat vlastnosti 
stanovené pro reflexní značky neosvětlované vnějším světelným zdrojem. 

 
2.4.2  Užití značek podle světelně technických vlastností  



Pracovní verze pro 3. připomínkové jednání TRR 12.6.2017 
 

10  TP 65 – měsíc/rok 

(1)  Na pozemních komunikacích se užívají značky reflexní, prosvětlované a osvětlované. Minimální 
požadavky na stálé značky pro různé kategorie a třídy pozemních komunikací uvádí tabulka č. 1. 

 
Tabulka č. 1 
 
Minimální požadavky na stálé značky pro různé kategorie a třídy pozemních komunikací 
 

 

 

Pozemní komunikace 
Velikost značky (činné plochy) Optická účinnost značky 

 (činné plochy) 

 Zmenšená Základní Zvětšená RA1 RA2 RA3, R3 

Dálnice 
SMV 
Místní komunikace I. třídy 

      

- značka na trase  o1 o   o2 

- značka na odpočívce mimo značky 
související s hlavní trasou 

 o  o2   

- značka nad vozovkou   o   o2 

Ostatní silnice I. třídy       

- značka na trase  o   o2  

- značka upravující stání o   o2   

- značka nad vozovkou  o   o2  

Silnice II.třídy 
Místní komunikace II.třídy 

      

- značka na trase  o   o2  

- značka upravující stání o   o2   

- značka nad vozovkou  o   o2  

Silnice III. třídy 
Místní komunikace III. třídy 
Účelové komunikace  

      

- značka na trase o   o2   

- značka upravující stání  o   o2   
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Místní komunikace IV. třídy 
Komunikace pro cyklisty 

o3        o2   

 
o   požadavek 

    1 možnost použití pro značky umístěné vlevo  
    2 v obci možnost použití prosvětlované značky 

   3    v odůvodněných případech lze užít zmenšené značky rozměrech do 50 % základní    
velikosti; tato možnost neplatí pro značky upravující přednost 

(2)  Minimální požadavky na značky označující kulturní a turistické cíle upravuje Metodický pokyn 
MD „Označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích (KTZ)“ v platném znění. 

 
 
2.4.3  Rozměry značek 

(1)  Pro všechny značky jsou stanoveny základní vnější rozměry, které určují velikost základní (podle 
VL 6.1 velikost 2). Velikostí značky se rozumí rozměry činné plochy (např. fólie) značky. 

(2)  Pro vybrané tvary značek se od základní velikosti odvozuje velikost zmenšená (velikost 1) a 
velikost zvětšená (velikost 3) – viz tab. č. 2. 

(3)  Značky č. P 4 "Dej přednost v jízdě!", č. P 5 "Dej přednost v jízdě tramvaji!" a č. P 6 "Stůj, dej 
přednost v jízdě!" jsou pouze základní a zvětšené velikosti. 

(4)  Informativní značky jsou pouze základní a zvětšené velikosti. 
 

Tabulka č. 2 
 

Velikost Trojúhelník Kruh Čtverec Obdélník   Osmiúhelník 

      

zmenšená - 1 700 500 - - - 

      

      

základní - 2 900 700 500 500 x 700 700 

      

      

zvětšená - 3 1250 900 750 dle VL6.1 900 
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2.4.4  Užití značek podle rozměrů 

(1)  Značky zvětšené velikosti se užívají na dálnicích, SMV, místních komunikacích I. třídy a na 
ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově rozdělených) pozemních 
komunikacích. Na ostatních pozemních komunikacích se užívají jen v odůvodněných případech, 
např. při umístění nad vozovkou nebo pro označování zvlášť nebezpečných míst. 

(2)  Značky základní velikosti se užívají na ostatních silnicích I. třídy, silnicích II. třídy, dopravně 
významnějších silnicích III. třídy nebo dopravně významnějších místních nebo případně 
účelových komunikacích. 

(3)  Značky zmenšené velikosti lze užít na dopravně méně významných silnicích III. třídy, méně 
významných místních a na účelových komunikacích. 

(4)  Rozměry významových symbolů na vybraných značkách se odvozují ze základní velikosti značek 
podle tab. č. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 3 
 

 
Velikost 

Velikost významového symbolu na značce 

značky Trojúhelník Kruh Čtverec Obdélník 

     

zmenšená - 1 75 % 70 % - - 

     

     

základní - 2 100 % 100 % 100 % 100 % 

     

     

zvětšená - 3 135 % 125 % 150 % 200 % 
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Konkrétní rozměry jednotlivých značek upravují VL 6.1. 
 
 
 
2.4.5  Zvýraznění značek 
 
 
(1)  Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze značku umístit na retroreflexním 

žlutozeleném fluorescenčním podkladu. Zvýrazňovaná značka je základní velikosti. Podklad se 
provádí z retroreflexního materiálu RA3 nebo R3, zvýrazňovaná značka je rovněž 
z retroreflexního materiálu třídy RA3 nebo R3. 

(2)  Podkladová tabule je s výjimkou dále uvedených případů ve tvaru pravoúhlé desky (obr. 1). 
Symbol zvýrazňované značky se umísťuje symetricky k podkladu. 

 
 

 
 

Obr. 1 
 
(3)  Pro značky charakteristické z hlediska významu svým tvarem tvoří podkladová tabule obrys 

takové značky.  
 

(5)  Konkrétně se jedná o značky č. A 32a „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“, č. A 
32b „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“, č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a č. P 6 
„Stůj, dej přednost v jízdě!“ (obr. 2). 
 

 

Obr. 2 
 

(4)  Jinou formou zvýraznění značky, resp. zdůraznění jejího významu, je užtí signálu č. S 7 
„Přerušované žluté světlo“, který se umísťuje nad značkou (obr. 1). Provedení signálu musí 
odpovídat ČSN EN 12352. 
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Obr. 3 

 
(6)  Ke zvýraznění značek je nutno přistupovat pouze v odůvodněných případech, aby jeho 

nadměrným využíváním nedocházelo ke snižování vážnosti a účinku tohoto opatření. 
V případech označení pracovního místa se takto případně zvýrazňuje zpravidla jen první 
výstražná značka. Užitím retroreflexníhp žlutozeleného fluorescenčního podkladu se nahrazuje 
signál č. S 7. 

(7)  Kombinace zvýraznění značky přerušovaným žlutým světlem společně s umístěním na 
retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu se nepřipouští. 

 
 
 
2.4.6  Platnost značek 

(1)  Značka umístěná vedle vozovky platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Značka upravující 
zastavení nebo stání platí jen pro tu stanu pozemní komunikace, u níž je umístěna. 

(2)  Značka umístěná nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy. Zákazová nebo 
příkazová značka umístěná nad vyznačeným jízdním pruhem platí jen pro jízdní pruh, nad nímž je 
umístěna. 

(3)  Zákaz, omezení nebo příkaz vyjádřený značkou končí na nejbližší křižovatce nebo je ukončen 
příslušnou značkou. Kromě značky ukončující platnost konkrétní značky se tím rozumí i užití 
značky stanovující novou úpravu, která je v rozporu s povinnosti vyplývající z užití předchozí 
značky. 
 

Konec platnosti konkrétní značky je nutno dále vyvozovat zejména z jejího významu ve vztahu 
k prostoru křižovatky vymezeném hranicemi křižovatky ve vztahu k jízdnímu úkonu (např. zákaz 
odbočení) nebo k určitému objektu (např. zákaz vozidel přesahujících určenou hmotnost, výšku). 
Nezbytnou zásadou je zajištění jednoznačného vymezení platnosti konkrétní značky. V případě rizika 
nejasného určení je nutno pokračující zákaz, omezení nebo příkaz příslušnou značkou zopakovat nebo 
konec příslušnou značkou zdůraznit. 

(4)  Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou značkou umístěnou na vozidle, 
které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se pohybujícím vozidel (skupinou vozidel), 
končí 100 m ve směru jízdy za tímto vozidlem (posledním vozidlem skupiny). Pokud má platnost 
zákazu, omezení nebo příkazu pokračovat nebo pokud je mezi následujícím pracovištěm 
vzdálenost větší než 100 m, je nutno značku opakovat. 

(5)  Značky upravující přednost na křižovatce, tj. č. P 1"Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací",č. 
P 2 "Hlavní pozemní komunikace", č. P 3"Konec hlavní pozemní komunikace", č. P 4"Dej 
přednost v jízdě!", č. P 5"Dej přednost v jízdě tramvaji!" a č. P 6"Stůj, dej přednost v jízdě!" platí 
pro nejbližší křižovatku. Tím není dotčena možnost užití těchto značek v prostoru křižovatky. 

(6)  Platnost zónové značky je ukončena značkou informující o jejím konci. Značka č. IZ 1a „Dálnice“ 
ukončuje platnost značky č. IZ 2a „Silnice pro motorová vozidla“ a naopak. 

(7)  Platnost značek označujících parkoviště č. IP 11a až č. IP 13c končí 5 m před hranicí nejbližší 
křižovatky. To neplatí, pokud je způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými 
dopravními značkami nebo pokud je platnost značek ukončena jiným způsobem. 
Platnost uvedených značek přerušuje vjezd (výjezd) na místa ležící mimo pozemní komunikaci. 
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2.4.7 Přechodné zrušení platnosti 

(1) Přechodné zrušení platnosti některého informačního údaje nebo šipky na značce se provádí 
minimálně škrtnutím retroreflexní oranžovo-černou páskou o šířce min. 50 mm, a to tak, aby je 
dostatečně zakrývala, ale původní údaj zůstal čitelný (viz obr. 4). Uvedené škrtnutí může být 
provedeno i umístěním přídavné konstrukce na značku. Tato úprava musí být účinná i za snížené 
viditelnosti, při jejím odstraňování se nesmí poškodit činná plocha stávající značky. 

 

 

Obr. 4 

(2)  Dočasná neplatnost celé značky se provádí překrytím červeným křížem (obr. 5) nebo jejím 
zakrytím. V případě dlouhodobé neplatnosti je nutno značku demontovat. 

 

Obr. 5 

(3)  V případě přechodného zrušení prosvětlované značky se také vypíná její zdroj. 
 

(4)  Uvedenými způsoby nelze vyjadřovat neplatnost svislé značky upravující přednost. 
 

2.4.8  Nosná konstrukce 

Nosnou konstrukcí značky se rozumí podpěrný sloupek, stojka (např. příhradová nebo z válcovaného 
profilu), konzola nebo jiná konstrukce, kotvící patka, jejíž pomocí je nosná konstrukce osazena do 
terénu. Nosná konstrukce může být do terénu osazena i bez užití kotvicích patek.  
Nosná konstrukce značky včetně upevňovacích prvků musí vyhovovat požadavkům dle ČSN EN 
12 899-1. 
Pro umístění značky lze využít i jiných vhodných stávajících konstrukcí (např. sloup veřejného 
osvětlení nebo sloup trolejového vedení), případně lze značku umístit i na přilehlý objekt. 
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3  Vodorovné dopravní značky 

(1)  Vodorovné značky (skupina V) se vyznačují na povrchu pozemní komunikace (zpravidla na 
vozovce) pomocí hmoty určené k tomuto účelu nebo jiným srozumitelným způsobem (např. 
aplikací fólie). 

(2)  Vodorovné značky se užívají samostatně nebo ve spojení se svislými značkami, popřípadě s 
dopravními zařízeními, jejichž význam zdůrazňují nebo zpřesňují (č. V 1a až č. V 20).  

(3)  Pro vyznačení přechodné změny místní úpravy provozu se užívá barvy žluté nebo oranžové. 
Takovým způsobem lze vyznačit značky vyjadřující čáry, šipky, označující přechody pro chodce 
nebo jízdní pruhy pro cyklisty.  Značky mohou být provedeny v podobě jejich obrysu. 

(4)  Dočasná neplatnost vodorovných značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými nebo oranžovými 
souvislými čarami (obr. 6). 

 

 
 

Obr. 6 
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(5)  Při užití přechodného vodorovného dopravního značení musí být příslušně změněny i hmatové 
úpravy doplňující původní stálé vodorovné dopravní značení. 

(6)  Významově nemají být vodorovné značky v rozporu se svislými, pokud k tomu výjimečně dojde 
(např. bezprostředně po změně místní úpravy provozu provedené svislými značkami), platí 
nadřazenost svislých značek. Takovou situaci je však nutno omezit na co možná nejkratší dobu.  

(7)  Přechodné vodorovné značky jsou nadřazeny stálým vodorovným značkám. 

(8)  Vodorovné dopravní značení se pro zvýšení trvanlivosti a zajištění noční viditelnosti provádí 
v retroreflexní úpravě.  

Další podrobnosti o rozdělení, provedení a užití vodorovných značek upravují TP 133. 
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4  Dopravní zařízení 

(1)  Dopravní zařízení (skupina Z) doplňují značky, usměrňují provoz nebo ochraňují účastníky 
provozu. 

(2)  Provedení a tvary symbolů dopravních zařízení se nesmějí měnit, to neplatí pro dopravní zařízení 
se symboly, které mohou být obráceny, a se symboly, které jsou uvedeny jen jako vzory. 

(3)  Retroreflexní materiál dopravních zařízení musí splňovat vlastnosti stanovené pro retroreflexní 
materiál značek. 

 
Další podrobnosti o rozdělení, provedení a užití vybraných dopravních zařízení při označování 
pracovních místa na pozemních komunikacích upravují TP 66. 
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5  Schvalovací podmínky 
 

(1)  Ministerstvo dopravy schvaluje provedení a používání dopravních značek, světelných a 
akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace podle § 124 odst. 2 
písm. c) zákona č. 361/2000  Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výrobky, schválené 
Ministerstvem dopravy pro použití na pozemních komunikacích jsou uváděny formou seznamu 
na webových stránkách www.pjpk.cz.  

(2)  Materiály určené pro vodorovné dopravní značení schvaluje Ministerstvo dopravy v Katalogu 
schválených výrobků - oblast vodorovného dopravního značení, který je jako souhrnný 
dokument schválen pod jedním číslem jednacím s uvedenou dobou  platnosti. Katalog je k 
dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pracovní verze pro 3. připomínkové jednání TRR 12.6.2017 
 

20  TP 65 – měsíc/rok 

6  Základní zásady užití dopravních značek a dopravních zařízení 
 

6.1 Všeobecně 
 
V této kapitole jsou stanoveny základní zásady užití značek a dopravních zařízení, mezi které patří: 
 

 účelnost 
 srozumitelnost  
 výstižnost 
 viditelnost  
 údržba. 

 
 
6.2  Účelnost 

(1)  Značky a dopravní zařízení mají společně se světelnými a akustickými signály a zařízeními pro 
provozní informace především vytvářet ucelený systém organizace a řízení provozu. 

(2)  Značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace se smějí 
užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a 
plynulost provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem. Pro konkrétní případy je žádoucí volit 
dopravní značení s užitím optimálního a pokud možno co nejmenšího počtu značek. Nadbytečné 
užívání značek snižuje vážnost dopravního značení. 

(3)  Značky a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud pominou 
důvody pro jejich užití, musí být značky a dopravní zařízení neprodleně odstraněny. 

(4)  Značkami se zejména nevyznačují ty zákazy, příkazy a omezení, které vyplývají z obecných 
ustanovení pravidel provozu, pokud situace nevyžaduje jejich zdůraznění nebo pokud se nejedná 
o změnu (resp. zrušení) předcházející místní úpravy provozu.  

 
 
6.3  Srozumitelnost a výstižnost 

(1)  Dopravní značení má být pro účastníky provozu zcela srozumitelné, výstižné, jednoznačné, úplné 
a intuitivní. Je nezbytné, aby bylo provedeno podle jednotných zásad stanovených také se 
zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně technický stav pozemní komunikace a 
obecná pravidla, kterými se pohyb vozidel v provozu řídí. Přitom nejde jen o nezbytné označení 
dopravních situací, ale také o využití možnosti značkami a dopravními zařízeními řídit a 
usměrňovat provoz tak, aby byl bezpečný, plynulý a hospodárný. 

(2)  Stejné dopravní situace (křižovatky, železniční přejezdy, zatáčky, zúžená místa, uzavírky, apod.) 
je nutno vyznačovat stejným způsobem (stejný sled značek, vzdálenosti, apod.). Dopravní 
značení má poskytovat co nejvíce potřebných informací a vystihovat skutečnou situaci 
označeného místa.  

(3)  Rozhodovací proces řidiče je nutno rozložit po dráze i času tak, aby nevyžadoval nepřiměřené 
nároky na schopnosti řidiče a dopravní značení poskytovalo dostatečný časový prostor pro 
rozhodování řidiče. Sled informací musí umožňovat, aby řidič zbytečně nezatěžoval paměť, ihned 
vylučoval nepotřebné vjemy v rozhodování a soustředil se na řízení vozidla. Stejně má být 
koncipován sled informací na značce samé. 

(4)  Postupné vnímání dopravní situace nemá být ničím rušeno, např. jinými nepodstatnými 
značkami, symboly nebo poutači anebo rozličnými překážkami. Důležitým prvkem v dopravním 
značení je vzdálenost umístění značek a dopravních zařízení od označeného místa. Zde je třeba 
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vycházet především z rychlosti jízdy, kterou daná pozemní komunikace vozidlům umožňuje při 
zachování bezpečné jízdy. Na určité trase pozemní komunikace s danou návrhovou rychlostí je 
nutno značky a dopravní zařízení stejného druhu umísťovat ve stejných vzdálenostech. Přitom je 
nutno respektovat zásadu, že značek se má užívat jen v nezbytném rozsahu. 
 

 
 
6.4  Viditelnost 

Značky a dopravní zařízení se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních 
komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Pro řidiče je to 
viditelnost mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci nejméně ze vzdálenosti 50 m. Značky a 
dopravní zařízení nemají být překrývány jinými předměty (větve stromů, keře, sloupy, reklamní 
zařízení, apod.). Reklamní zařízení nemá tvořit pozadí značky. 
V případě, že značka nebo dopravní zařízení, které významně ovlivňují provoz (zejména značky 
upravující přednost nebo stanovující zákazy a omezení), by mohly splývat s okolím, je třeba pozadí 
značky nebo dopravního zařízení vhodně upravit nebo případně značku opakovat i při levém okraji 
vozovky anebo nad vozovkou. 
 
 
6.5  Údržba 
 
Dopravní značení má být udržováno v náležitém stavu, aby byla zajištěna jeho funkce. Pravidelné 
čištění a obnova značek a dopravních zařízení zajišťuje jejich včasnou viditelnost a správnou čitelnost. 
Svislé značky, dopravní zařízení a jejich konstrukce se zabezpečují tak, aby vlivem povětrnostních 
podmínek nebo provozu nedocházelo k jejich deformaci, posunutí, pootočení, apod. Předpokladem 
dobré viditelnosti dopravního značení (zejména vodorovného) je rovněž čištění a řádná údržba 
povrchu vozovky. 
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7 Základní zásady umisťování svislých dopravních značek   
   a dopravních zařízení 

 
7.1  Všeobecně 

V této kapitole je stanoveny základní způsoby umístění jednotlivých svislých značek a dopravních 
zařízení, boční, výškové a směrové umístění, jejich vzdálenosti, uspořádání a kombinace. 
 
 
7.2  Umístění ve vztahu ke směru provozu 

(1)  Značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou 
pro zdůraznění jejich významu (např. vyžaduje-li to bezpečnost nebo plynulost provozu anebo 
nutnost zvýraznění dopravní situace) mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky 
opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. V případě umístění stejné značky při 
pravém i levém okraji vozovky je žádoucí značky umísťovat přibližně na stejné úrovni (dále jen 
„po obou stranách“).  

(2)  Značky svým umístěním nemají nepříznivě ovlivňovat rozhledové poměry (zejména na 
křižovatce, na vnitřní straně směrového oblouku, na přechodu pro chodce nebo místa pro 
přecházení a v jejich blízkosti). Posouzení možnosti rozhledu je třeba provést směrově i výškově.  

(3)  Zákazové a příkazové značky, které se vztahují k provozu v příslušném jízdním pruhu, se umisťují 
nad tímto jízdním pruhem.  

(4)  Značky upravující zastavení nebo stání se umisťují při tom okraji vozovky, ke kterému se vztahují. 

(5)  Odlišně od uvedených zásad lze umístit značky č. IS 22a až č. IS 22f „Označení názvu ulice nebo 
jiného veřejného prostranství“. Jejich umístění lze přizpůsobit podmínkám konkrétního místa a 
jejich určení (pro řidiče, chodce) v zájmu maximální účelnosti. Přitom se nevylučuje jejich 
oboustranné provedení. 

 
7.2.1 Boční umístění 

(1)  Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního 
prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty) 
podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201 Ve stísněných prostorových podmínkách se 
doporučuje upevňovat nosné konstrukce např. na přilehlé stavby. 

(2)  Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje svislé značky, dopravního zařízení včetně jejich 
nosné konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky (u pozemní 
komunikace bez zpevněné části krajnice), je 0,50 m; největší vzdálenost nemá být více než 2,50 
m. Ve výjimečných případech je možno v obci (na pozemní komunikaci bez krajnice) nejmenší 
vzdálenost snížit na 0,30 m (obr. 7). 
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(3)  Pokud je na pozemní komunikaci osazeno svodidlo, vztahují je vzdálenosti podle čl. 2 k 
líci  svodnice. V případě stísněných poměrů může být vzdálenost bližšího okraje značky snížena 
až na úroveň líce svodnice (obr. 7). 
 

 
 

Obr. 7 
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(4)  Výše uvedené zásady se nevztahují na značky a dopravní zařízení, které označují překážky 
provozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení. Podrobnosti upravují TP 66. 

 
 
7.2.2  Výškové umístění 

7.2.2.1 Značka umístěná vedle vozovky  

(1)  Spodní okraj nejníže umístěné standardní stálé značky (včetně dodatkové tabulky) je nejméně 
1,20 m nad úrovní vozovky, pokud není v konkrétním případě uvedeno jinak. 

(2)  Spodní okraj velkoplošné značky je nejméně 1,50 m nad úrovní vozovky. 

(3)  V místě, kde je v odůvodněném případě nutno značku umístit do průchozího prostoru pro pěší, je 
spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně 2,20 m. 

(4)  V místě, kde je v odůvodněném případě nutno umístit značku do průjezdního prostoru pro 
cyklisty, je spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce 2,50 m 
nad úrovní stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce. 

(5)  Spodní okraj nejníže umístěné značky může být nejvýše 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo 
terénu. 

 
 

 
 
 

Obr. 8 
 
(6)  Odlišně se umísťují následující značky: 
 

 návěstní desky označující železniční přejezd (č. A 31a až č. A 31c) - umisťují se pod příslušnou 
výstražnou značkou a ve stejné výšce při následujícím samostatném umístění,  
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 výstražný kříž pro železniční přejezd (č. A 32a, č. A32b) – umisťuje se nad horní hranu 
výstražníku přejezdového zabezpečovacího zařízení, 

 
 č. C 3a „Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ a č. C 3b „Přikázaný směr jízdy zde vlevo“, č. C 4a až 

č. C 4c "Přikázaný směr objíždění" umístěné na dopravním ostrůvku -  umisťují se spodním 
okrajem ve výši nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, případně ostrůvku, 

 
 č. IS 18a a č. IS 18b  "Kilometrovník"  -  standardně se umisťuje spodním okrajem cca 1,00 m 

nad úrovní vozovky, v případě osazení záchytného bezpečnostního zařízení se umisťuje cca 
0,35 m nad úrovní horní hrany svodnice.  

 
(7)  Výše uvedené zásady se nevztahují na přenosné značky a dopravní zařízení. Přenosné značky se 

doporučuje umísťovat spodním okrajem ve výši nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky. 
 
 
7.2.2.2 Značka umístěná nad vozovkou  

(1)  Spodní okraj značky včetně dodatkové tabulky je nad nejvyšším bodem vozovky nejméně: 
 5,35 m u dálnic a silnic I. třídy, 
 5,0 m u ostatních pozemních komunikací. 

 
(2)  U značek prosvětlených nebo osvětlených vnějším světelným zdrojem je uvedená hodnota min. 

5,45 m. 

(3)  Spodní okraj nejníže umístěné stálé značky včetně dodatkové tabulky může být nejvíce 5,5 m 
nad úrovní vozovky; u značek s vnějším spodním osvětlením se uvedená hodnota přiměřeně 
zvyšuje. 

(4)  Proměnné značky (i zařízení pro provozní informace) se umísťují nad spodním okrajem nosné 
konstrukce (např. břevnem portálu). Podjezdná výška vztahující se k nosné konstrukci je 
nejméně 5,6 m. 

(5)  V případě podjezdu nebo tunelu lze značku (zejména značku č. B 16) nebo dopravní zařízení 
umístit na jejich konstrukci. 

(6)  V případě blízkosti trolejového vedení je okraj zavěšených značek v bezpečnostní vzdálenosti od 
elektrických vodičů podle příslušných technických norem, například ČSN 33 3516 Předpisy pro 
trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah. 

 
 
 
7.2.3  Směrové umístění 

Značky a dopravní zařízení se umísťují přibližně kolmo ke směru provozu. Reflexní značky a reflexní 
dopravní zařízení se umísťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel 
působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m (obr. 9).  



Pracovní verze pro 3. připomínkové jednání TRR 12.6.2017 
 

26  TP 65 – měsíc/rok 

 
 
 

 
 
 

Obr. 9 
 
 
 
 
7.3  Vzdálenost  před  označovanými  místy 
 
(1)  Doporučené a minimální vzdálenosti umísťování značek před označovanými místy                          

(s přihlédnutím k jejich významu) jsou uvedeny v příslušné kapitole.  

(2)  Je-li nutno v zájmu bezpečnosti provozu na označené místo předem upozornit z větší 
vzdálenosti, užije se příslušné značky doplněné dodatkovou tabulkou č. E 3a "Vzdálenost", pro 
označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou č. E 7b "Směrová šipka" 
(dále jen "značka předběžná"). Po předběžné značce stanovující zákaz nebo příkaz následuje užití 
příslušné značky základní. 

 
 
7.3.1  Výstražné  značky 

(1)  Výstražné značky se umísťují před označovaným místem mimo obec ve vzdálenosti 100 - 250 m, 
v obci 50 - 100 m, pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. Není-li možno stanovené 
rozmezí vzdálenosti dodržet, je nutno výstražnou dopravní značku doplnit dodatkovou tabulkou 
č. E 3a "Vzdálenost" s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu.  

(2)  Pokud je úsek nebezpečí delší než 500 m, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka 
úseku‘‘ se skutečnou délkou úseku. 

(3)  Pokud se v dotčeném úseku nachází křižovatka, je nutno značku s odpovídajícím upraveným 
údajem na dodatkové tabulce opakovat, případně lze na připojující se komunikaci užít 
výstražnou značku s dodatkovou tabulkou č. E 7b „Směrová šipka“.  
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7.3.2  Značky upravující přednost 

Umístění jednotlivých značek této skupiny se liší. Údaje o vzdálenosti před označovaným místem jsou 
uvedeny samostatně pro každou značku. Značky upravující přednost na křižovatce č. P 1 až č. P 6 platí 
pro nejbližší křižovatku. 
 
7.3.3  Zákazové značky 

Zákazové značky se umísťují u místa, odkud zákaz nebo omezení platí, případně končí. Užije-li se 
značky předběžné, uvádí se na dodatkové tabulce skutečná vzdálenost k místu, odkud zákaz nebo 
omezení platí. Má-li zákaz nebo omezení platit i za křižovatkou, musí se zákazová značka za 
křižovatkou opakovat. Značku lze pro zdůraznění opakovat i v průběhu zákazu nebo omezení.  
Značky označující konec platnosti zákazu nebo omezení se užívá v případě, končí-li úsek platnosti 
zákazu nebo omezení mimo křižovatku. 
 
7.3.4  Příkazové značky 

Příkazové značky se umísťují u místa, kde příkaz začíná, případně končí. Užije-li se značky předběžné, 
uvádí se na dodatkové tabulce skutečná vzdálenost k místu, odkud příkaz platí. Má-li příkaz platit i za 
křižovatkou, musí se příkazová značka za křižovatkou opakovat.  
Značky označující konec příkazu se užívá v případě, končí-li úsek platnosti příkazu mimo křižovatku. 
 
7.3.5  Informativní značky 

Informativní značky se umísťují s přihlédnutím k jejich významu zpravidla u místa, ke kterému se 
vztahují. 
 
 
7.4  Vzdálenost  mezi  značkami 

(1)  V podélném směru se značky umísťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas 
vnímat.  

(2)  Na dálnici a SMV je minimální vzájemná vzdálenost značek 100 m, na větvích mimoúrovňových 
křižovatek a na odpočívkách je vzájemná vzdálenost značek nejméně 30m. 

(3)  Na ostatních pozemních komunikacích je minimální vzájemná vzdálenost značek30 m. 

(4)   V obci na dopravně málo významné pozemní komunikaci může být minimální vzájemná 
vzdálenost značekvýjimečně 10 m (obr. 10). 
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Obr. 10 
 
 
 
7.5  Počet 
 
(1)  Na jednom sloupku nebo nosné konstrukci lze umístit nejvíce dvě značky. Do tohoto počtu se 

nezapočítávají dodatkové tabulky.  

(2)  Tato zásada se nevztahuje na směrové tabule, na návěsti před křižovatkou umístěné nad 
vozovkou, na značky pro cyklisty, na značky označující název ulice a na značky označující kulturní, 
turistický a komunální cíl. Na těchto značkách lze uvádět až 6 cílů. Přitom se doporučuje uvádět 
maximálně 10 informačních údajů. Za informační údaj se považuje název cíle, číslo silnice, údaj o 
vzdálenosti a symbol (případně logo). 

 
 
 
7.6  Uspořádání a společné umístění 
 
(1)  Značky se na sloupku (konstrukci) umísťují symetricky pod sebou. Dodatková tabulka se umísťuje 

pod značkou, jejíž význam zpřesňuje, doplňuje nebo omezuje (platí jen pro tuto značku).  

(2)  Na jednom sloupku (konstrukci) lze společně umísťovat pouze značky stejného typu velikosti 
(základní, zvětšená, zmenšená). 
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(3)   Velkoplošné značky umístěné nad vozovkou se umísťují vedle sebe spodním okrajem na stejné 
úrovni.  

(4)  Není dovoleno společně umísťovat značky různých světelně technických vlastností, tj. reflexní, 
osvětlené, zvýrazněné, prosvětlované apod. Dále se nedoporučuje společně umísťovat značky 
různých skupin. Pokud to v praxi nelze dodržet, je nutno respektovat následující zásady: 

 
 Výstražné značky lze umísťovat společně pouze se značkou č. B 20a "Nejvyšší dovolená 

rychlost", č. B 21a "Zákaz předjíždění", č. B 22a "Zákaz předjíždění pro nákladní automobily", 
č. IP 5 "Doporučená rychlost". Značka zákazová nebo informativní se umísťuje pod značkou 
výstražnou. 

 
 Značky označující železniční přejezd (č. A 32a nebo č. A 32b) se umísťují zpravidla 

samostatně; možné je pouze umístění značky č. P 6 "Stůj, dej přednost v jízdě!" pod 
"Výstražným křížem" (obr. 11). 

 

 
 

Obr. 11 
 

 Značky upravující přednost č. P 2, č. P 4 a č. P 5 se umísťují zpravidla samostatně. 
V odůvodněných případech lze společně umisťovat: 

        - se značkou č. P 1 značku č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost‘‘ 
       - se značkou č. P 2, č. P 4 a č. P 5 značku zakazující odbočování (č. B 24a, č. B 24b)  
         nebo přikazující směr jízdy (č. C 2a až C 2f) - obr. 12. 
      Zákazová nebo příkazová značka se umísťuje pod značku upravující přednost. 
 

 
 

Obr. 12 
 

 Značka č. P 6 "Stůj, dej přednost v jízdě!" užitá před křižovatkou se umisťuje samostatně. 

 Zákazové značky lze společně umisťovat se značkami označujícími okruh, slepou pozemní 
komunikaci nebo jednosměrný provoz. Zákazová značka se pak umísťuje pod značku 
informativní. 

 Směrové tabule (č. IS 1a až č. IS 5, č. IS 19a až č. IS 19d) se řadí pod sebe tak, že nejvýše je 
umístěna tabule pro směr přímý, pod ní tabule pro směr vlevo a nejníže tabule pro směr 
vpravo. To platí obdobně pro značky označující kulturní, turistický a komunální cíl (č. IS 24a až 
č. IS 24c) – obr. 13. 
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Obr. 13 

 Se značkami č. IZ4a "Obec" a č. IZ4b "Konec obce" lze společně umisťovat pouze značku č. B 
20a  "Nejvyšší dovolená rychlost", č. IP 5 „Doporučená rychlost‘‘, značku uvádějící číslo silnice 
(č. IS 16b až č. IS 17) – obr. 14. 

 

 
 

Obr. 14 
 

 Značky pro cyklisty se umisťují zpravidla samostatně. Směrové tabule pro cyklisty (č. IS 19a až 
č. IS 19d) lze společně umísťovat se směrovými tabulemi č. IS 3a až č. IS 5. Přitom se sestava 
směrových tabulí pro cyklisty osazená na společném sloupku umisťuje odděleně od sestavy 
ostatních směrových tabulí (obr. 15). Značky pro cyklisty lze společně umisťovat se značkami 
majícími vztah k provozu cyklistů. 

 
  

 
 

Obr. 15 
 

 
V případě společného umístění značek pro cyklisty s jinými značkami se značky pro cyklisty 
umisťuji pod jinými značkami. Přitom je nutno respektovat zásadu užití značek jen stejných 
světelně technických vlastností. 

 
 Značky označující ulice (č. IS 22a až č. IS 22f) se neumisťují společně s jinými značkami.   
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 Značky označující kulturní, turistický a komunální cíl (č. IS 24a a č. 24c) se zpravidla neumisťují 
společně s jinými značkami. Značku č. IS 24b lze umístit společně se směrovými tabulemi (č. IS 
3a až č. IS 5). 

 Značku informující o číslu silnice (č. IS 16b až č. IS 17) lze při užití za křižovatkou umístit       
pod značkou zákazovou. 

 
(5)  S přihlédnutím k místním podmínkám, a pokud je to technicky možné, lze na jenom sloupku 

společně umístit i značku určenou pro opačný směr jízdy (značky orientované k sobě rubovou 
částí). Značku určenou pro opačný směr jízdy takto nelze umístit společně se značkou 
významnou svým tvarem.  
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8   Užití  a  umístění dopravních značek 
 
8.1 Všeobecně 
V kapitole se stanoví zásady platné pro jednotlivé svislé a vodorovné značky. 
 
 
8.2 Svislé značky 
 
 
8.2.1  Výstražné značky (skupina A) 

8.2.1.1 Zatáčka vpravo (č. A 1a)                                                                                                

(1)  Značky č. A 1a se užívá k upozornění na směrový oblouk vpravo, jehož bezpečné projetí vyžaduje 
výraznější snížení rychlosti jízdy s přihlédnutím k dopravně technickému stavu pozemní 
komunikace (zejména k poloměru směrového oblouku, příčnému nebo podélnému sklonu 
vozovky, jejímu povrchu), s ohledem na rozhledové poměry, apod., a po kterém následuje přímý 
úsek pozemní komunikace v délce min. 250 m. Jestliže je směrový oblouk stavebně konstruován 
tak, že jeho bezpečné projetí nevyžaduje výraznější snížení rychlosti, značky č. A 1a se neužívá. 

(2)  V případě dvou za sebou následujících směrových oblouků vpravo se značka č. A 1a doplňuje 
dodatkovou tabulkou č. E 1 „Počet“ (obr. 16). 

(3)  V obci se značky č. A 1a užívá výjimečně, zpravidla jen na průtazích, a to pouze tehdy, jestliže k 
bezpečnému projetí oblouku je třeba snížit rychlost výrazně pod 50 km.h-1, na dálnici nebo SMV 
pak výrazně pod 80 km.h-1. 

(4)  Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 1a (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k začátku směrového 
oblouku. 

(5)  Vyžadují-li místní podmínky upozornit na další nebezpečí (ostrou nebo nepřehlednou zatáčku, 
nebezpečné klesání, nevyhovující příčný sklon nebo kluzký povrch vozovky apod.), označuje se 
situace společným umístěním značky č. A 1a s další příslušnou značkou, např. se značkou č. A 8 
„Nebezpečí smyku“, č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“, č. IP 5 „Doporučená rychlost“ (obr. 
16).  Možnosti označení nebo zvýraznění průběhu směrového oblouku dopravním zařízením č. 
Z 3 „Vodicí tabule“ upravuje čl.  xxxx 

 
 
 

Obr.16 
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8.2.1.2 Zatáčka vlevo (č. A 1b) 
Značka č. A 1b se umisťuje před směrovým obloukem vlevo podle stejných zásad jako značka č. A 1a. 
 
 
 
 
 
8.2.1.3 Dvojitá zatáčka, první vpravo (č. A 2a)  

(1)  Značky č. A 2a se užívá k upozornění na dva směrové oblouky, z nichž první je vpravo a 
následující vlevo. Pro umístění značky č. A 2a  platí stejné zásady jako pro značku č. A 1a. Značky 
č. A 2a se užívá v případě, že přímý úsek pozemní komunikace mezi koncem prvního oblouku a 
začátkem druhého oblouku nepřesáhne 250 m. Jestliže je délka přímého úseku větší než 250 m, 
označí se každý oblouk samostatně značkami č. A 1a a č. A 1b.  
Dva za sebou následující stejné směrové oblouky (oba vpravo nebo oba vlevo) se označují podle 
čl. 8.2.1.1. 

(2)  Následují-li po sobě ve vzájemné vzdálenosti menší než 250 m tři nebo čtyři směrové oblouky, z 
nichž je první oblouk vpravo, užije se k jejich označení značka č. A 2a s dodatkovou tabulkou       
č. E 1 „Počet“ s uvedením celkového počtu zatáček (obr. 16). 

(3)  Směrové oblouky v počtu větším než čtyři a jejichž vzájemná vzdálenost je menší než 250 m a z 
nichž první je vpravo, se označují značkou č. A 2a s dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s 
uvedením celkové vzdálenosti od začátku prvního oblouku do konce posledního oblouku (obr. 
17). 

 
 

 
 

Obr. 17 
 
 
8.2.1.4 Dvojitá zatáčka, první vlevo (č. A 2b) 

Značka č. A 2b se umísťuje podle stejných zásad jako značka č. A 2a v případě, že první směrový 
oblouk je vlevo. 
 
 
 
8.2.1.5 Křižovatka (č. A 3) 

(1)  Značky č. A 3 se užívá k upozornění na křižovatku pozemních komunikací, na které není přednost 
v jízdě upravena značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na 
rozdíl od předcházejícího průběhu pozemní komunikace již není hlavní a uplatňuje se zde 
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ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava. Stanovená vzdálenost pro umístění 
značky č. A 3 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k hranici křižovatky. 

(2)  V případě, že se nejedná o průsečnou křižovatku s přibližně pravým úhlem křížení komunikací, 
doplňuje se značka č. A 3 dodatkovou tabulkou č. E 2a "Tvar křižovatky" se schematickým 
vyjádřením geometrického tvaru křižovatky. Šířka čar znázorňujících jednotlivé pozemní 
komunikace křižovatky je stejná (obr. 18). 

 

 
 

Obr. 18 
 

 
8.2.1.6 Křižovatka s kruhovým objezdem (č. A 4) 

(1)  Značky č. A 4 se užívá upozornění na křižovatku s kruhovým objezdem („okružní křižovatku“). 
Mimo obec se značky užívá zpravidla před každou okružní křižovatkou. V obci se značky užívá 
zejména v případě, kdy je nutno na okružní křižovatku zvlášť předem upozornit. Značky č. A 4 se 
nemusí užít na méně významné pozemní komunikaci (např. napojení účelové komunikace).  

(2)  Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 4 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k okraji okružního 
pásu křižovatky. 

 
 
8.2.1.7 Nebezpečné klesání (č. A 5a)   

(1)  Značky č. A 5a se užívá k upozornění na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí 
klesání nebezpečným (z důvodu délky klesání, stavu povrchu vozovky apod.) nebo zpravidla kde 
klesání přesahuje 10 %. Na značce č. A 5a se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon nivelety 
pozemní komunikace v celých procentech. 

(2)  Jestliže je úsek nebezpečného klesání delší než 500 m, doplňuje se značka č. A 5a dodatkovou 
tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s uvedením skutečné délky klesání (obr. 19). V případě potřeby lze 
se značkou č. A 5a užít i značky č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ nebo č. IP 5 „Doporučená 
rychlost“. 

  

 
 

Obr. 19 
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(3)  Při zvlášť nebezpečném a zejména dlouhém klesání lze na dopravní situaci navíc upozornit 
značkou č. IP 22"Změna organizace dopravy" s odpovídajícím symbolem případně textem pod 
nápisem „POZOR“. Nápis, případně text, může být uveden i v cizím jazyce (obr. 20). Pokud je 
zřízen únikový pruh, užívá se i značky č. IP 24 „Únikový pruh“. 

 

 
 

Obr. 20 
 
 
8.2.1.8 Nebezpečné stoupání (č. A 5b) 

(1)  Značky č. A 5b se užívá k upozornění na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. 
Zpravidla stoupáním větším než 10 % nebo kde i při mírnějším stoupání z důvodu místních 
podmínek hrozí určité nebezpečí (značně dlouhý úsek, směrově členitá trasa apod.). 

(2)  Na značce č. A 5b se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon nivelety pozemní komunikace v 
celých procentech. Jestliže je úsek nebezpečného stoupání delší než 500 m, doplňuje se značka 
č. A 5b dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s uvedením skutečné délky stoupání (obr. 21). 

 
 

 
 

Obr. 21 
 
 

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

(1)  Značky č. A 6a se užívá k upozornění na místo (úsek), kde se vozovka na rozdíl od 
předcházejícího úseku výrazně zužuje, a to z obou stran. Takovým zúženým místem může být 
např. podjezd, most, stavební úprava apod. 

(2)  V případě potřeby lze se značkou č. A 6a užít i značky č. B 21a „Zákaz předjíždění“, popř. značky 
č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (obr. 22). 
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Obr. 22 
 
(3)  Pokud je zúžení vozovky mimo obec takové, že šířka obousměrné vozovky je menší než 5,5 m, je 

nutno takovou situaci řešit úpravou přednosti v jízdě pro protijedoucí vozidla užitím značek        
č. P 7 "Přednost protijedoucích vozidel " a č. P 8 "Přednost před protijedoucími vozidly". 

(4)  Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 6a (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k začátku skutečného 
zúžení vozovky. Je-li provoz do zúženého úseku postupně usměrňován např. umístěním 
dopravních zařízení (směrovacími deskami č. Z 4 apod.), je tímto začátkem místo umístění 
prvního dopravního zařízení na vozovce. 

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

Značky č. A 6b se užívá k upozornění na místo (úsek), kde se vozovka oproti předcházejícímu úseku 
výrazně zužuje z jedné strany. Symbol značky je proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení 
vozovky buď z levé, nebo z pravé strany (obr. 23).  
 
 

 
 

Obr. 23 
 

Ostatní zásady pro umisťování značky č. A 6b jsou stejné jako pro značku č. A 6a. 
 
 
 
 
 
8.2.1.11 Nerovnost vozovky (č. A 7a) 

(1)  Značky č. A 7a se užívá k upozornění na jednotlivé hrboly, výtluky, díry ve vozovce apod., nebo 
na úsek pozemní komunikace s nerovným povrchem vozovky. 

(2)  Jestliže se jedná o nerovnosti v úseku delším než 500 m, doplňuje se značka č. A 7a dodatkovou 
tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s uvedením skutečné délky úseku (obr. 24). 
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Obr. 24 
 

(3)  Vyžaduje-li bezpečnost jízdy přes nerovné místo (úsek) výrazné snížení rychlosti jízdy, umísťuje 
se společně se značkou č. A 7a značka č. IP 5 „Doporučená rychlost“, v odůvodněném případě 
značka č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ (obr. 24). 

(4)  V případě potřeby lze charakter nerovnosti vyjádřit na dodatkové tabulce umístěné pod značkou 
č. A 7a vhodným nápisem nebo symbolem (obr. 25). 

 

 
 

Obr. 25 
 

(5)  Nerovnost v jinak dobrém povrchu vozovky lze navíc vymezit a zvýraznit barvou opisující obrys 
nerovnosti. 

 
 
 
8.2.1.12 Zpomalovací práh (č. A 7b) 

(1)  Značky č. A 7b se užívá k upozornění na umělou nerovnost vytvořenou na vozovce. Tato 
nerovnost může být provedena stavební úpravou povrchu vozovky nebo umístěním dopravního 
zařízení č. Z 12 „Krátký příčný práh“. Účelem je zejména dosažení snížení rychlosti jedoucích 
vozidel. 

(2)  Značkou č. A 7b se označuje každý zpomalovací práh, s výjimkou případů jeho umístění v obytné 
nebo pěší zóně. V takovém případě se značky č. A 7b neužívá. Značky č. A 7b se rovněž neužívá 
v zóně s dopravním omezením stanovujícím nejvyšší dovolenou rychlost 30 km.h-1

 („Zóna 30“). 

(3)  V případě umístění více prahů v řadě za sebou se značka č. A 7b umísťuje před prvním prahem a 
doplňuje dodatkovou tabulkou č. E 1 „Počet“. V odůvodněném případě lze se značkou č. A 7b 
užít značky č. IP 5 „Doporučená rychlost“ (obr. 26), případně i značku č. B 20a „Nejvyšší dovolená 
rychlost“. Podrobnosti o navrhování a provedení zpomalovacích prahů upravují TP 85. 
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Obr. 26 

 
 
8.2.1.13 Nebezpečí smyku (č. A 8) 

(1)  Značky č. A 8 se užívá k upozornění na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke 
smyku vozidla i za neztížených povětrnostních podmínek, např. vlivem nevyhovující povrchové 
úpravy krytu vozovky, nevhodným příčným sklonem v zatáčce atd. Pokud nebezpečí hrozí za 
určitých podmínek, např. za deště, znečištění apod., je nutno tyto podmínky specifikovat na 
dodatkové tabulce.  

(2)  Dodatkové tabulky č. E 6 „Za mokra“ (obr. 27) se užívá v případě, kdy mimořádnou kluzkost 
vykazuje mokrá vozovka, v jiných případech se užívá dodatkové tabulky č. E 13 „Text nebo 
symbol“ s výstižným nápisem. Pokud nebezpečí hrozí v delším úseku, doplňuje se značka 
dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku‘‘ (obr. 28). 

(3)   V případě, že dopravní situace vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy, užije se společně se 
značkou č. A 8 značky č. IP 5 „Doporučená rychlost“ (obr. 29), v odůvodněném případě značky   
č.  B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. 

  

                          
                                                  
                                 Obr. 27                         Obr. 28                              Obr. 29        
 
 
 
 
8.2.1.14 Provoz v obou směrech (č. A 9) 

(1)  Značky č. A 9 se užívá k upozornění na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od 
předcházejícího úseku provoz veden dočasně nebo trvale v obou směrech. Značkou č. A 9 se 
označují především následující situace:  

 konec směrově rozdělené pozemní komunikace, kde provoz přechází na obousměrnou 
směrově nerozdělenou pozemní komunikaci, 
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 dočasné vedení obousměrného provozu po původně jednosměrné pozemní komunikaci 
(např. při objížďkách, apod.). 

(2)  Značky č. A 9 se zpravidla neužívá v obci na konci jednosměrné pozemní komunikace, pokud 
jednosměrný úsek končí křižovatkou.  

(3)  Pokud začátek úseku s obousměrným provozem není dostatečně zřetelný ze stavebního 
uspořádání pozemní komunikace, např. pokud úsek začíná mimo křižovatku, doplňuje se značka 
č. A 9 dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost“ s uvedením vzdálenosti k začátku úseku 
s obousměrným provozem. 

(4)  Na směrově rozdělené pozemní komunikaci se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy 
se značka č. A 9 umísťuje po obou stranách.  

(5)  Značka č. A 9 se opakuje za každou křižovatkou. Stanovená vzdálenost pro umístění základní 
značky č. A 9 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k začátku úseku pozemní komunikace s provozem v obou 
směrech. 

 
 
 
8.2.1.15 Světelné signály (č. A 10) 

(1)  Značky č. A 10 se užívá k upozornění na místo, kde je provoz řízen světelnými signály, které by 
řidič jinak neočekával nebo k upozornění na situaci, kdy světelné signály nejsou viditelné z 
dostatečné vzdálenosti. Značka se dále umísťuje před každým světelným signalizačním zařízením 
(SSZ) umístěným mimo obec a zpravidla před prvním SSZ v obci.  

(2)  Značka č. A 10 se umísťuje i před každým úsekem pozemní komunikace, kde se používá stejný 
jízdní pruh střídavě pro oba směry jízdy a provoz je řízen světelnými signály č. S 8a „Zakázaný 
vjezd vozidel do jízdního pruhu" a č. S 8b „Volný vjezd vozidel do jízdního pruhu". 

(3)  Značky č. A 10 lze užít i v případech, kdy je použito světelných signálů k zabezpečení vjezdu na 
pozemní komunikaci pro tramvaje, vozidla hasičů, záchranné služby apod. V těchto případech je 
vhodné doplnit značku č. A 10 dodatkovou tabulkou č. E 13 „Text nebo symbol“ s vhodným 
nápisem. 

Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 10 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k místu osazení SSZ. 
 
 
 
8.2.1.16 Přechod pro chodce (č. A 11) 

(1)  Značky č. A 11 se užívá k upozornění na přechod pro chodce, který je dále vyznačen vodorovnou 
značkou č. V 7 „Přechod pro chodce" a případně označen i značkou č. IP 6. 

(2)  Značka č. A 11 se umisťuje před každým přechodem pro chodce mimo obec. V obci se značky     
č. A 11 užívá v případech, kdy je nutno na přechod zvlášť upozornit nebo kde jej řidič nemusí 
očekávat, tj. zpravidla mimo křižovatku. Pro upozornění na přechod pro chodce vyznačený 
zejména pro přecházení dětí se náhradou za značku č. A 11 užije značky č. A 12 „Děti“.  
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(3)  Na pozemní komunikaci s dovolenou rychlostí jízdy vyšší než 60 km.h-1, na nepřehledných 
místech a v dalších odůvodněných případech, lze se značkou č. A 11 užít i značky č. IP 5 
„Doporučená rychlost“ (obr. 29), popř. značky č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 30). 

(4)  Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 11 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k přednímu okraji 
vodorovné značky č. V 7. Při umístění mimo obec je nutno značku č. A 11 vždy doplnit 
dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost" s udáním skutečné vzdálenosti (obr. 31).   

                                                                                 
 
 Obr. 30                           Obr. 31 
 
 
 

8.2.1.17 Chodci (č. A 12a)                                                                                                                     

(1)  Značky č. A 12a se užívá k upozornění na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde dochází    
ke zvýšenému výskytu chodců (zejména pohybu chodců na vozovce) nebo k častému přecházení 
chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není vyznačen přechod pro chodce. Značkou lze 
například předem upozornit na místo pro přecházení komunikace, a to bez ohledu na 
skutečnost, zda je toto místo pouze stavebně upraveno nebo i vyznačeno vodorovnou značkou 
č. V 7b „Místo pro přecházení“. 

(2)  Pokud je nutno v konkrétním případě upozornit na délku úseku komunikace s pohybem chodců, 
doplňuje se značka dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku‘‘ (obr. 32).  

 

                                                                          

                                                                                  Obr. 32 
 

8.2.1.18 Děti (č. A 12b)                                                                                                                      

(1)  Značky č. A 12b se užívá k upozornění na místo, kde se v blízkosti pozemní komunikace často 
pohybují nebo shromažďují děti, přecházejí vozovku, a kde hrozí nebezpečí jejich nenadálého 
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vstupu na vozovku (v blízkosti škol, dětských sportovních zařízení, při cestách do školy 
situovaných při průjezdních úsecích pozemních komunikací apod.).  

(2)  Se značkou č. A 12b lze v odůvodněných případech užít i značky č. IP 5 „Doporučená rychlost".   
V případě delšího úseku pozemní komunikace, u něhož dochází ke shromažďování dětí, se 
značka č. A 12 doplňuje dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku" s udáním délky úseku (obr. 
33). V případě potřeby (např. na nepřehledných místech) lze se značkou č. A 12 užít i značku č. B 
20a „Nejvyšší dovolená rychlost". Platnost omezení se v takovém případě časově omezuje, např. 
na dobu příchodu a odchodu dětí ze školy apod., (obr. 34, obr. 35). 

 

 
 
                                  Obr. 33                                      Obr. 34                                   Obr. 35  

8.2.1.19 Osoby na osobních přepravnících (č. A 12c)                                                                 

Značky č. A 12c se užívá k upozornění na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jehož blízkosti se 
osoby na osobních přepravnících často pohybují, shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí 
zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky. 
 

8.2.1.20 Zvířata (č. A 13)                                                                                                                   

(1)  Značky č. A 13 se užívá k upozornění na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může 
docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci. 

(2)  Na značce může být zobrazen i jiný určený symbol zvířete. Tím je symbol č. 228 „Koně“ 
k upozornění na výskyt koní (obr. 36). 

 

 
 

Obr. 36 
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(3)  Pokud je úsek s výskytem zvířat delší než 500 m nebo pokud je např. pro hnaní dobytka 
využívána pozemní komunikace v úseku delším než 500 m, doplňuje se značka č. A 13 
dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s uvedením celkové délky úseku. 

 
 
8.2.1.21 Zvěř (č. A 14) 

(1)  Značky č. A 14 se užívá k upozornění na místo, kde může docházet k častému výskytu divoké 
zvěře na pozemní komunikaci.  

(2)  Na značce může být zobrazen i jiný určený symbol volně žijícího živočicha. Tím je symbol č. 227 
„Obojživelníci“ (obr. 37). 

 

Obr. 37 
 
(3)  Značky se užívá zejména v oborách, lesních úsecích apod. Pokud se jedná o úsek pozemní 

komunikace s výskytem zvěře delší než 500m, doplňuje se značka č. A 14 dodatkovou tabulkou  
č. E 4 „Délka úseku" s uvedením celkové délky úseku. 

(4)  Na dálnici, na SMV a případně na jiné směrově rozdělené pozemní komunikaci se značka č. A 14 
umisťuje po obou stranách jízdního pásu. 

 
 
 
8.2.1.22 Práce na silnici (č. A 15) 

(1)  Značky č. A 15 se užívá k upozornění na jakoukoliv činnost vykonávanou na pozemní komunikaci, 
jejích součástech nebo v jejím bezprostředním okolí, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu 
nebo při které by mohli být provozem ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající. 

(2)  Stanovená vzdálenost umístění značky č. A 15 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k začátku pracovního 
místa. Je-li provoz v rámci pracovního místa postupně usměrňován např. umístěním dopravních 
zařízení (směrovacími deskami č. Z 4 apod.), je tímto začátkem místo umístění prvního 
dopravního zařízení na vozovce. 

TP 66 upravují podrobnosti a stanovují určité odlišnosti v užití a umístění značek č. A 15 v rámci 
schémat pro označení vybraných konkrétních pracovních míst. 
 
 
 
8.2.1.23 Boční vítr (č. A 16) 

(1)  Značky č. A 16 se k upozornění na místo s nebezpečím náhlého poryvu bočního větru nebo 
úseku s častým výskytem silného bočního větru, který může ohrozit bezpečnost provozu (např. 
na mostě, na konci zalesněného úseku, na konci protihlukové stěny). Značky se užívá zpravidla 
jen mimo obec.  
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(2)  V případě stálé značky se konkrétní místo, kde boční vítr působí, zpravidla označuje tzv.„větrným 
rukávem", z jehož pohybu je patrný směr a síla větru. 

(3)  Pokud nebezpečí hrozí v delším úseku, doplňuje se značka č. A 16 dodatkovou tabulkou č. E 4 
„Délka úseku" s uvedením celkové délky úseku (obr. 38). 

 

 
 
                                                                                     Obr. 38 

(4)  Na dálnici, na SMV a případně na jiné směrově rozdělené pozemní komunikaci se značka č. A 16 
umísťuje po obou stranách jízdního pásu. 

 
  
 
8.2.1.24 Odlétávající štěrk (č. A 17) 

(1)  Značky č. A 17 se užívá k upozornění na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je na 
vozovce ve zvýšené míře volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků silničního 
provozu.  

(2)  Pokud nebezpečí hrozí v úseku delším než 500 m, doplňuje se značka č. A 17 dodatkovou 
tabulkou č. E 4 „Délka úseku" s uvedením celkové délky úseku. 

 
 
 
8.2.1.25 Kamení na vozovce (č. A 18)  

(1)  Značky č. A 18 se užívá k upozornění na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít k 
sesuvům nebo padání kamení a na pozemní komunikaci se může vyskytovat kamení nebo 
zemina (např. ve skalních zářezech, v době jarního tání, apod.). 

(2)  Pokud nebezpečí hrozí v úseku delším než 500 m, doplňuje se značka č. A 18 dodatkovou 
tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s uvedením celkové délky úseku. 

 
 
 
8.2.1.26 Cyklisté (č. A 19) 

(1)  Značky č. A 19 se užívá k upozornění na místo, kde cyklisté pravidelně nebo ve větším množství 
vjíždějí na pozemní komunikaci nebo ji přejíždějí anebo na úsek pozemní komunikace, kde se 
často pohybují.  

(2)  Značka č. A 19 se umisťuje se před přejezdem pro cyklisty vyznačeným vodorovnou značkou č. 
V 8a, č. V 8b nebo č. V 8c anebo před zaústěním stezky pro cyklisty na pozemní komunikaci v 
případech, kdy je nutno na přejezd zvlášť upozornit nebo kde jej řidič nemusí očekávat. 
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(3)  Jedná-li se o zvýšený provoz cyklistů na pozemní komunikaci v podélném směru, doplňuje se 
značka č. A 19 dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku" s uvedením celkové délky úseku 
pozemní komunikace využívaného ve větší míře cyklisty (obr. 39). 

 
 

 
  

Obr. 39 

(4)  Při umístění značky před přejezdem pro cyklisty se stanovená vzdálenost pro umístění značky    
č. A 19 (viz čl. 7.3.1) vztahuje k přednímu okraji vodorovné značky č. V 8a, č. V 8b nebo č. V 8c.  
 
 

 

8.2.1.27 Letadla (č. A 20)                                                                

Značky č. A 20 se užívá k upozornění na místo s častým přeletem letadel v malé výšce nad pozemní 
komunikací. Umisťuje se především v blízkosti letišť.  
 
 
 
 
8.2.1.28 Tunel (č. A 21) 
 
(1)  Značky č. A 21 se užívá k upozornění na tunel dále označený značkou č. IZ3a „Tunel“, kde platí 

zvláštní pravidla pro provoz v tunelu.  

(2)  Jestliže pro vjezd do tunelu platí další omezení, např. výškové, šířkové nebo zákaz vjezdu pro 
některé druhy vozidel, umísťují se před tunelem příslušné zákazové značky nebo další zařízení. 
 

 
 
 
8.2.1.29 Jiné nebezpečí (č. A 22) 

Značky č. A 22 se užívá k upozornění na nebezpečí, které nelze označit jinou výstražnou značkou. 
Značka se doplňuje dodatkovou tabulkou s vhodným symbolem nebo nápisem vyjadřujícím druh 
nebezpečí (obr. 40).  

 

Obr. 40 
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. 
 
8.2.1.30 Kolona (č. A 23) 

(1)  Značky č. A 23 se užívá k upozornění na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu 
jedoucích vozidel.  

(2)  Značka č. A 23 se umisťuje např. před dopravním omezením, u kterého vysoká intenzita provozu 
často zapříčiňuje vznik kolon vozidel. V systému operativního řízení provozu je značka využitelná 
zejména jako proměnná značka. 

(3)  Stanovená vzdálenost k umístění značky č. A 23 (viz čl. 7.3.1) se vztahuje k předpokládanému 
začátku kolony ve směru jízdy. 

 
 
 
8.2.1.31 Náledí (č. A 24) 

(1)  Značky č. A 24 se užívá k upozornění na úsek pozemní komunikace se zvýšeným nebezpečím 
častého výskytu náledí na vozovce. 

(2)  Značka č. A 24 se umisťuje především před takovým úsekem, kde řidič tvoření náledí neočekává. 
V systému operativního řízení provozu je značka využitelná i jako proměnná značka (např. 
s napojením na hlásiče náledí). 

(3)  Mimo období nebezpečí je nezbytné značku zakrýt nebo odstranit. 
 
 
 
8.2.1.31 Tramvaj (č. A 25) 

Značky č. A 25 se užívá zejména k upozornění na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních 
vozidel (např. při odbočování tramvaje, při vjíždění tramvaje na pozemní komunikaci). Její užití je 
možné i před místem, kde se tramvajová kolej neočekávaně přibližuje k okraji vozovky a následuje 
jízda ostatních vozidel po tramvajových kolejích. 
 
 
 
 
 
8.2.1.32 Mlha (č. A 26) 

Značky č. A 26 se užívá k upozornění na výskyt mlhy, případně kouře nebo prachu, které snižují 
viditelnost. K upozornění na aktuální výskyt mlhy se značky se užívá především v provedení 
proměnné značky.  
 
 
8.2.1.33 Nehoda (č. A 27) 

Značky č. A 27 se užívá k upozornění na místo dopravní nehody. Užívá se především v provedení 
přenosné nebo proměnné značky. 

 
 
 
8.2.1.34 Nebezpečná krajnice (č. A 28) 
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Značky č. A 28 se užívá k upozornění na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na 
krajnici. Značkou se označuje úsek pozemní komunikace s výrazně sníženou nebo jinak nebezpečnou 
krajnicí, případně úsek komunikace bez krajnice. 
 
 
 
8.2.1.35 Železniční přejezd se závorami (č. A 29) 

(1)  Značky č. A 29 se užívá k upozornění na železniční přejezd vybavený závorami (celými nebo 
polovičními). 

(2)   Značka se umisťuje ve vzdálenosti 240 m před železničním přejezdem nad značkou č. A 31a 
„Návěstní deska (240 m)“. Na silnici I. nebo II. třídy se značka č. A 29 s návěstní deskou umísťuje 
po obou stranách. 

(3)  V případě, že je vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy se závorami menší než 240 m, 
umísťuje se před druhým přejezdem značka č. A 29 nad značkou č. A 31b „Návěstní deska (160 
m)". Jestliže je vzájemná vzdálenost dvou železničních přejezdů se závorami menší než 160 m, 
umísťuje se před druhým přejezdem značka č. A 29 nad značkou č. A 31c „Návěstní deska         
(80 m)".  

(4)  V případě,že je vzdálenost mezi železničními přejezdy se závorami menší než 80 m, ale větší než 
30 m, doplňuje se značka č. A 29 dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost" s udáním skutečné 
vzdálenosti k železničnímu přejezdu a pod ní se umísťuje značka č. A 31c „Návěstní deska         
(80 m)" (obr. 41).  

 
 

Obr. 41 
 
(5)  V případě, že je vzdálenosti mezi dvěma železničními přejezdy se závorami menší než 30 m, 

označuje se tato situace jako jeden železniční přejezd se závorami. Neobvyklé uspořádání kolejí 
se označuje užitím dodatkové tabulky č. E 10 „Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou“ podle 
čl. 8.2.1.39. 

(6)  Nachází-li se železniční přejezd se závorami na odbočující dopravně významné pozemní 
komunikaci ve vzdálenosti menší než 240 m od křižovatky, umísťuje se na pozemní komunikaci 
před odbočením ve vzdálenosti 240 m od přejezdu značka č. A 29 s dodatkovou tabulkou č. E 7b 
„Směrová šipka" společně se značkou č. A 31a „Návěstní deska (240 m)" (obr. 42). 
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Obr. 42 
 

(5)  Železniční přejezd na odbočující pozemní komunikaci menšího dopravního významu lze označit 
až na této pozemní komunikaci, a to obdobně jako dva blízké přejezdy; značka č. A 29 se pak 
umísťuje společně se značkou č. A 31b nebo č. A 31c, popřípadě s dodatkovou tabulkou č. E 3a 
„Vzdálenost" a značkou č. A 31c. 

(6)  Stanovená vzdálenost pro umístění značky č. A 29 se vztahuje k úrovni umístění výstražného 
kříže pro železniční přejezd (č. A 32a nebo č. A 32b). 

 
 
8.2.1.36 Železniční přejezd bez závor (č. A 30) 

Značky č. A 30 se užívá k upozornění na železniční přejezd bez závor podle stejných zásad, které platí 
pro umísťování značky č. A 29. Pouze v případě, že vzdálenost mezi dvěma následujícími železniční 
přejezdy bez závor je menší než 30 m, doplňuje se značka č. A 30 umístěná nad značkou č. A 31a 
dodatkovou tabulkou č. E 1 „Počet" s nápisem „2 x" (obr. 43) 
 

 
 

Obr. 43 
 

Zásadní připomínka! Pokud jsou dva železniční přejezdy blíže než 30 m, nestačí vyjádřit, že jde o dva 
železniční přejezdy. Je třeba to označit jako jeden železniční přejezd, kde jsou koleje ve větší 
vzdálenosti za sebou, aby řidič věděl, že další kolej je poměrně daleko. Např. dodatkovou tabulkou: 
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Nebo je třeba použít na vhodném místě dopravní značku B17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, 
jejichž délka přesahuje vyznačenou mez, s tím že by se mělo počítat s nějakou rezervou na zastavení. 

Nejkritičtější je to tam, kde je v souběhu více kolejí než 2 (zejména může být tam, kde je nějaká vlečka 
v souběhu). Myslel jsem si, že může jít jen o stávající stav, ale dnes jsem se dozvěděl, že někdo 
navrhuje nějakou šílenou kombinaci pro přejezd v Jaroměři. Podrobnosti zatím nevím. 

Hlavní nebezpečí je z toho, že řidič zastaví před druhým přejezdem a konec vozidla bude na prvním 
přejezdu. Pokud pojede na prvním přejezdu vlak dříve, než řidič odjede, dojde k nehodě. Původní znění 
přímo navádí ke špatnému označení a může být příčinou nehod!  

Jak vůbec řidič v tomto případě pozná, že již minul přejezd? Že mine výstražné kříže platné pro opačný 
směr jízdy? To by mohlo pomoci, ovšem nesmělo by se připustit označit dvě křížení, mezi které se 
nevejde nejdelší vozidlo, jako jeden přejezd. 

 
 
 
8.2.1.37 Návěstní deska (240 m) (č. A 31a) 

(1)  Značky č. A 31a se užívá k upozornění na železniční přejezd v kombinaci se značkou č. A 29 nebo 
č. A 30. Na silnici I. nebo II. třídy se značka č. A 31a umísťuje po obou stranách. Šikmé pruhy      
na návěstní desce směřují ke středu vozovky. 

(2)  Značka č. A 31a se umisťuje pod značkou č. A 29 nebo č. A 30 ve vzdálenosti 240 m od 
železničního přejezdu. Nelze-li vzdálenost 240 m od železničního přejezdu dodržet (např. z 
důvodu blízkosti dvou přejezdů), značky č. A 31a se neužívá. 

(3)  Nad značkou č. A 31a se umisťuje dodatková tabulka č. E 1 „Počet" s nápisem „2 x", jestliže se 
označují dva železniční přejezdy bez závor ve vzdálenosti kratší než 30 m. Nad značkou č. A 31a 
se umísťuje dodatková tabulka č. E 7b „Směrová šipka", jestliže se železniční přejezd nachází na 
odbočující pozemní komunikaci. 

(4)  Stanovená vzdálenost umístění značky č. A 31a se vztahuje k úrovni umístění výstražného kříže 
pro železniční přejezd (č. A 32a nebo č. A 32b). 

 

14 14 
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8.2.1.38 Návěstní deska (160 m) (č. A 31b) 

(1)  Značka č. A 31b se umisťuje ve vzdálenosti 160 m před železničním přejezdem a užívá se podle 
stejných zásad, které platí pro značku č. A 31a. 

(2)  Pokud k označení železničního přejezdu není užito značky č. A 31a, umísťuje se značka č. A 31b 
pod značku č. A 29 nebo č. A 30. Nachází-li se železniční přejezd na odbočující dopravně 
významné pozemní komunikaci, umisťuje se nad značku č. A 31b dodatková tabulka č. E 7b 
„Směrová šipka" (obr. 44). 

 

Obr. 44 

(3)  Pokud je před železničním přejezdem užito značky č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!", umisťuje se 
nad značku č. A 31b značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!" s dodatkovou tabulkou č. E 3b 
„Vzdálenost" s udáním vzdálenosti 160 m (obr. 45).  

 

 
 

Obr. 45 
 
 
 
8.2.1.39 Návěstní deska (80 m) (č. A 31c) 

(1)  Značka č. A 31c  „Návěstní deska (80 m)" se umisťuje ve vzdálenosti 80 m před železničním 
přejezdem a užívá se podle stejných zásad, které platí pro značku č. A 31a. Pokud k označení 
železničního přejezdu není užito značek č. A 31a a č. A 31b, umisťuje se značka č. A 31c  pod 
značku č. A 29 nebo č. A 30. Nachází-li se železniční přejezd na odbočující dopravně významné 
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pozemní komunikaci, umisťuje se nad značku č. A 31c dodatková tabulka č. E 7b „Směrová šipka" 
(obr. 46). 

 

Obr. 46 

(2)  Nad značkou č. A 31c se umisťuje dodatková tabulka č. E 10 „Tvar křížení pozemní komunikace s 
dráhou", pokud je k označení železničního přejezdu užita (obr. 47). 

   

 
 

Obr. 47 
 
 
8.2.1.40 Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný (č. A 32a) 

(1)  Značkou č. A 32a se označuje každý jednokolejný železniční přejezd, tj. se závorami i bez závor, s 
přejezdovým zabezpečovacím zařízením nebo bez něho.  

(2)  V případě nezabezpečeného přejezdu se přejezd označuje výstražným křížem zvětšené velikosti. 

(3)  Značka č. A 32a se umisťuje před železničním přejezdem tak, aby vzdálenost od osy krajní koleje 
nebyla menší než 4 m. Pokud nelze tuto vzdálenost s přihlédnutím k místním podmínkám nebo 
z jiného vážného důvodu dodržet, lze značku umístit v menší vzdálenosti; přitom je nutno 
zajistit, aby při zastavení vozidla na místě, odkud je na značku výhled, vozidlo nezasahovalo do 
nebezpečného pásma přejezdu. V případě vybavení přejezdu přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením se značka umísťuje nad horní hranu výstražníku přejezdového zabezpečovacího 
zařízení.  

Ty 4 m jsou sice správně dle ČSN 73 6380, ale někde je tak málo místa, že to je ve skutečnosti o 
něco méně. Doporučuji to nějak připustit. 

Nově je stanoveno zde případné zastavení vozidla Křížení PK s tramvajovým pásem v obci? 
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(3)  Užije-li se před železničním přejezdem značky č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!", lze ji umístit 
pod značku č. A 32a (obr. 48). V takovém případě se doporučuje vyznačit na vozovce příčnou 
čáru souvislou na místě, odkud je na značku č P 6 výhled. 

  

 
 

Obr. 48 
 
 
8.2.1.41 Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný (č. A 32b) 

Značkou č. A 32b „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný" se označuje vícekolejný železniční 
přejezd podle stejných zásad, které platí pro značku č. A 32a. 
 
 

8.2.1.42 Pohyblivý most (č. A 33)                                                                                                                                                                                      

(1)  Značky č. A 33 se užívá k upozornění na zvedací nebo jinak pohyblivý most. 

(2)  Pokud je provoz zastavován světelnými signály, užije se společně se značkou č. A 33 značka         
č.  A 10 „Světelné signály“. 

8.2.1.43 Nábřeží (č. A 34)                                                                                                                      

(1)  Značky č. A 34 se užívá k upozornění na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné 
nábřeží nebo břeh vodní plochy. 

(2)  Za poslední křižovatkou ve směru k nábřeží se zpravidla užije značky č. IP 10a „Slepá pozemní 
komunikace“. 

 

Konec části projednané v rámci 2. připomínkového jednání 
________________________________________________________________________________ 

 

8.2.2 Značky upravující přednost (skupina P) 
 
8.2.2.1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (č. P 1)                                    

(1)  Značky č. P 1 se užívá mimo obec k upozornění na křižovatku s vedlejší pozemní komunikací a k 
označení hlavní pozemní komunikace. Značka platí pro nejbližší křižovatku. 
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(2)  Značky v základním provedení se užívá pro označení průsečné křižovatky s přibližně pravým 
úhlem křížením komunikací. V případě, že se nejedná o pravý úhel křížení nebo pokud hlavní 
komunikace mění na křižovatce směr, užije se příslušné dodatkové tabulky č. E 2b „Tvar 
křižovatky“ (obr. 49, obr. 50).  

 

                                                                           
 
                                               Obr. 49                                                        Obr. 50 
 
 
(3)  V případě stykové křižovatky se užije značky v provedení se symbolem levého nebo pravého 

připojení. Pokud se jedná o křižovatku s přibližně pravým úhlem připojení a hlavní pozemní 
komunikace probíhá přímo, užije se značky bez dodatkové tabulky (obr. 51, obr. 52). 

 

                                                                        
 
                                              Obr. 51                                                         Obr. 52 
 
(4)  V případě, že se nejedná o pravý úhel připojené nebo pokud hlavní komunikace mění na 

křižovatce směr, užije se příslušné dodatkové tabulky č. E 2b „Tvar křižovatky“ (obr. 53, obr. 54). 
 

                                                                                  
 
                                               Obr. 53                                                      Obr. 54 
 
 
(5)  Je-li vzdálenost mezi dvěma křižovatkami menší než 100 m, označuje se tato dopravní situace 

značkou č. P 1 s dodatkovou tabulkou č. E 2d „Tvar dvou křižovatek" (obr. 55).  
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Obr. 55 

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

(7)  Značky č. P 1 v provedení pro stykovou křižovatku se užije v případě, že podmínky pro její užití 
splňují obě křižovatky (obr. 56). 

 

 

Obr. 56 
 
(8)  Vyznačení tvaru křižovatky na dodatkové tabulce musí vycházet ze skutečného geometrického 

tvaru křižovatky. Hlavní pozemní komunikace je znázorněna čarou dvojnásobné šířky, než čára 
znázorňující pozemní komunikaci vedlejší. Další podrobnosti o užití a provedení dodatkových 
tabulek jsou uvedeny v čl.  xxxxxxxxxxxxxx 

(9)  Značka č. P 1 se umísťuje ve vzdálenosti 100 - 250 m od hranice křižovatky.  

(10)  Na vedlejší pozemní komunikaci je umístěna značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!" nebo č. P 6 
„Stůj, dej přednost v jízdě!".   ?????? 

(11)  Vzhledem k významu značky je nutno při konkrétním umístění důsledně posuzovat hledisko její 
dostatečné viditelnosti za různých dopravních situací. V odůvodněných případech je žádoucí 
značku opakovat umístěním i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. To platí zejména 
v případech, kdy hlavní pozemní komunikace mění na křižovatce směr a je-li na vozovce více 
jízdních pruhů v jednom směru jízdy. 

(12)  V obci se hlavní pozemní komunikace označuje značkou č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace". 

 
Doporučuji doplnit varianty podle vyhlášky č. 294/2015 Sb., přílohy 2, číslo P1 ve sloupci „Název, 
význam a užití“ a vhodné doprovodné texty. V té souvislosti zrušit obr. 46 (případně ho nahradit 
vyobrazením dle vyhlášky. 
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8.2.2.2 Hlavní pozemní komunikace (č. P 2) 
 
(1)  Značkou č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“ se označuje hlavní pozemní komunikace především 

v obci. Značka platí pro nejbližší křižovatku. 

(2)  Mimo obec se značky č. P 2 před křižovatkou užívá v případě, kdy je nutno průběh hlavní 
pozemní komunikace zopakovat (následně po značce č. P 1) nebo zdůraznit. Značky č. P 2 lze užít 
i před křižovatkou, která po předcházející následuje ve vzdálenosti menší než 100 m a takové 
označení je v dané situaci výhodnější než užití dodatkové tabulky č. E 2d „Tvar dvou křižovatek" 
pod značkou č. P 1 nebo pokud po sobě následuje více blízkých křižovatek než dvě. 

(3)  Značky č. P 2 se užívá i k úpravě přednosti v jízdě (společně se značkami č. P 4 nebo č. P 6) uvnitř 
rozlehlé nebo složitější křižovatky.  

(4)  Značky č. P 2 není třeba užít v obci před křižovatkou tvaru „T" ze směru, kde se vedlejší pozemní 
komunikace připojuje zleva a pokud hlavní pozemní komunikace probíhá přibližně v přímém 
směru. 

(5)  Pokud hlavní pozemní komunikace probíhá v přímém směru a jedná se přibližně o pravý úhel 
křížení pozemních komunikací, není nutno užít dodatkové tabulky k označení tvaru křižovatky. 
V ostatních případech je nutno dodatkové tabulky užít. Tvar křižovatky a hlavní a vedlejší 
pozemní komunikace se vyznačuje na dodatkové tabulce č. E 2b „Tvar křižovatky" (obr. 57, obr. 
58). Pokud se dvě následující křižovatky nacházejí v takové blízkosti, že je nelze samostatně 
označit značkou č. P 2, užije se dodatkové tabulky č. E 2d „Tvar dvou křižovatek" (obr. 59). 

  
  

 
 
                                        Obr. 58                        Obr. 59           Obr. 59  
 
 
(6)  Vyznačení tvaru křižovatky na dodatkové tabulce musí vycházet ze skutečného geometrického 

tvaru křižovatky. Hlavní pozemní komunikace je znázorněna čarou dvojnásobné šířky, než čára 
znázorňující pozemní komunikaci vedlejší.Další podrobnosti o užití a provedení dodatkových 
tabulek jsou uvedeny v čl. xxxxxxxxxxxxxxx 

(7)  Jestliže je k úpravě přednosti v jízdě na křižovatce užito značky č. P 2, je na vedlejší pozemní 
komunikaci umístěna značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!" nebo č. P 6 „Stůj, dej přednost v 
jízdě!".???? 

(8)  K označení hlavní pozemní komunikace se značka č. P 2 umísťuje ve vzdálenosti do 25 m před 
hranicí křižovatky. K označení úpravy přednosti v jízdě uvnitř křižovatky se značka umísťuje ve 
vzdálenosti do 25 m od místa, ke kterému se značka vztahuje.  
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(9)  Vzhledem k významu značky je nutno při konkrétním umístění důsledně posuzovat hledisko její 
dostatečné viditelnosti za různých dopravních situací. V odůvodněných případech je žádoucí 
značku opakovat umístěním i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. To platí zejména 
v případech, kdy hlavní pozemní komunikace mění na křižovatce směr a je-li na vozovce více 
jízdních pruhů v jednom směru jízdy. 

(10)  Pokud je na křižovatce instalováno SSZ, lze značku č. P 2 umístit na sloupku signalizačního 
zařízení při okraji jízdního pásu nad základní návěstidlo. 

 
 
8.2.2.3 Konec hlavní pozemní komunikace (č. P 3) 

(1)  Značky č. P 3 se užívá v odůvodněném případě k informaci o situaci, že na nejbližší křižovatce již 
pozemní komunikace není hlavní. V obci lze značky č. P 3 např. užít k informaci o ukončení 
delšího průběhu hlavní pozemní komunikace. 

(2)  Značka se umisťuje mimo obec ve vzdálenosti 100 - 200 m a v obci 25 - 50 m před značkou č. P 4 
nebo č. P 6; to však platí pouze v případě, že se v rozmezí této vzdálenosti nenachází ještě 
křižovatka bez změny přednosti v jízdě. V takovém případě se značka č. P 3 umísťuje za poslední 
křižovatkou, na které je označena hlavní pozemní komunikace.  

(3)  Značka platí pro nejbližší křižovatku. Značka č. P 3 se neumisťuje společně se značkou č. P 4,       
č. P 6 nebo se značkou č. A 3. 

 
Vysoce doporučuji v TP uvést, že dopravní značka „Konec hlavní komunikace“ se nově nesmí 
používat, případně stávající se má, co nejdříve odstranit. Dopravní značka „Hlavní pozemní 
komunikace“ jako značka upravující přednost, by měla být ojedinělá svým tvarem (aby i při jejím 
zakrytí např. nalepeným sněhem bylo možno poznat, o jakou dopravní značku se jedná. Značka 
„Konec hlavní pozemní komunikace“ má však stejný tvar, takže řidič, který se k dopravní značce ve 
tvaru čtverce postaveného na vrcholu blíží, nemůže za určitých podmínek (třeba je značka zalepena 
sněhem) poznat, zda je na hlavní pozemní komunikaci nebo ne. Pokud by další dopravní značka 
upravující přednost chyběla (např. byla vyvrácena), mohlo by to být nebezpečné. Další důvod pro 
nepoužívání dopravní značky „Konec hlavní pozemní komunikace“ je ten, že značky upravující 
přednost platí jen pro jednu nejbližší křižovatku (popř. dvě ve vzdálenosti do 100 m, resp. 50 m), takže 
dnes již není pro „ukončení hlavní pozemní komunikace“ třeba použít značku „Konec hlavní pozemní 
komunikace“ (případně si lze pomoci předběžnou značkou P 4 nebo P 6, případně před křižovatkou 
bez vyznačení hlavní komunikace by se mohla doplnit předběžná značka A3). Modrý text je nad 
rámec znění, které jsem již dříve poslal p. Seidlovi. 
 
 
 
 
8.2.2.4 Dej přednost v jízdě! (č. P 4) 

(1)  Značkou č. P 4 se označuje vedlejší pozemní komunikace před křižovatkou s hlavní pozemní 
komunikací nebo se užívá na místě, kde je nutno řidiči přikázat, zopakovat nebo zdůraznit 
povinnost dát přednost v jízdě. Značka platí pro nejbližší křižovatku. 

(2)  Pokud neprobíhá hlavní pozemní komunikace přímo nebo nejde-li o křižovatku s přibližně 
pravým úhlem křížení, doplňuje se značka č. P 4 dodatkovou tabulkou č. E 2b „Tvar křižovatky"   
s vyznačením skutečného tvaru křižovatky a průběhu hlavní a vedlejší pozemní komunikace  
(obr. 60, obr. 61). 
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                                                           Obr.60                                       Obr.61 
 

(3)  Před křižovatkou se směrově rozdělenou hlavní pozemní komunikací se značka č. P 4 doplňuje 
dodatkovou tabulkou č. E 2c „Tvar křižovatky" (obr. 62). 

 

Obr. 62 
 
(4)  Při označení dvou po sobě následujících křižovatek jednou značkou se užije pod značkou č. P 4 

dodatkové tabulky č. E 2d „Tvar dvou křižovatek" v odpovídajícím provedení (obr. 63). 
 

 

Obr. 63 
 
(5)  Značky č. P 4 se užívá i uvnitř větší nebo složitější křižovatky k úpravě přednosti v jízdě například 

na styku jednotlivých větví křižovatky. Taková úprava musí být provedena jednoznačně a 
kompletně, tj. užitím i značek č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace".  

(6)  Předběžná značka č. P 4 se umísťuje mimo obec 100-150 m a v obci 50-150 m před hranicí 
křižovatky. Údaj na dodatkové tabulce č. E 3a „Vzdálenost“ uvádí vzdálenost k základní značce   
č. P 4 (obr. 64). 

 

 
 

Obr. 64 
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(7)  Na směrově rozdělených pozemních komunikacích se značka č. P 4 (i předběžná) umísťuje po 
obou stranách jízdního pásu.  Značku č. P 4 lze navíc umístit i nad jednotlivé jízdní pruhy vedlejší 
pozemní komunikace. 

(8)  Pro označení vedlejší pozemní komunikace se značka č. P 4 umísťuje v obci před hranicí 
křižovatky ve vzdálenosti do 25 m, mimo obec před hranicí křižovatky ve vzdálenosti do 50 m.  
Při užití značky č. P 4 uvnitř křižovatky nebo ke zdůraznění stanovené povinnosti dát přednost v 
jízdě (např. při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci) se 
značka umísťuje ve vzdálenosti do 25 m před místem, kde je případně nutno zastavit vozidlo     
za účelem dát přednost v jízdě.  

(9)  Vzhledem k významu značky je nutno při konkrétním umístění důsledně posuzovat hledisko její 
dostatečné viditelnosti za různých dopravních situací. V odůvodněných případech je žádoucí 
značku opakovat umístěním i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. 

(10)  Na mimoúrovňové křižovatce s připojovacím pruhem se značka č. P 4 umísťuje na úrovni konce 
dopravního ostrůvku oddělujícího průběžný pruh od nájezdové větve křižovatky. Značky se 
neužije v případě, pokud připojovací pruh dále pokračuje jako průběžný. 

(11)  Pokud je na křižovatce instalováno SSZ, lze značku č. P 4 umístit na sloupku signalizačního 
zařízení při okraji jízdního pásu nad základní návěstidlo. 

  
  
 
 
8.2.2.5  Dej přednost v jízdě tramvaji! (č. P 5) 

 
(1)  Značky č. P 5 se užívá ke zdůraznění obecně stanovené povinnosti dát přednost v jízdě tramvaji, 

ke stanovení přednosti ve sporných případech nebo kdy je třeba s ohledem na místní podmínky 
upravit přednost v jízdě ve prospěch tramvaje.  

(2)  Značky č. P 5 se užívá i před místem přiblížení tramvajové koleje k okraji vozovky (na vzdálenost 
znemožňující jízdu vozidel podél tramvaje)ve vyhlášce není a rovněž před místem, kde tramvaj 
křižuje směr jízdy ostatních vozidel (např. při odbočování nebo při vjíždění na pozemní 
komunikaci).  

(3)  Křížení stavebně řešené jako úplné překřížení pozemní komunikace s tramvajovou dráhou se 
označuje značkou č. P 5 pouze v obci, značka je v provedení zvětšené velikosti. Na takovém 
křížení se doporučuje provoz řídit světelnými signály. Prověřit 

(4)  Křížení pozemní komunikace s tramvajovou dráhou mimo obec se označuje, případně 
zabezpečuje, jako železniční přejezd. Prověřit 

(5)  V případě potřeby může být užito předběžné značky č. P 5, tj. v kombinaci s dodatkovou 
tabulkou č. E 3a „Vzdálenost" s uvedením skutečné vzdálenosti k místu křížení (obr. 65). K 
upozornění na danou situaci lze užít i značky č. A 25 „Tramvaj“. 
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Obr. 65 
 
(6)  Značka č. P 5 se umísťuje ve vzdálenosti do 25 m od místa křížení nebo od začátku přibližování 

tramvajové koleje. Je-li provoz na místě křížení řízen světelnými signály, lze značku č. P 5 umístit 
na sloupek SSZ při okraji jízdního pásu nad základní návěstidlo. 

 
 

8.2.2.6 Stůj, dej přednost v jízdě! (č. P 6) 
 
(1)  Značkou č. P 6 se označuje vedlejší pozemní komunikace před křižovatkou s hlavní pozemní 

komunikací nebo se užívá na místě, kde je řidiči nutno přikázat nebo zdůraznit povinnost dát 
přednost v jízdě. Značky č. P 6 se užívá v případě, kdy je řidiči nutno přikázat zastavení vozidla na 
místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, tj. zejména v případě, kdy křižovatka není 
dostatečně přehledná. Při užití pro úpravu přednosti na křižovatce značka platí pro nejbližší 
křižovatku. 

(2)  Značky č. P 6 se užívá i před železničním přejezdem v případě, kdy přejezd není dostatečně 
přehledný a řidiči je nutno v zájmu bezpečnosti provozu (i drážního) přikázat zastavení vozidla na 
místě, odkud má na trať náležitý rozhled.  

(3)  Jako předběžné se ke značce č. P 6 užívá značky č. P 4 s dodatkovou tabulkou č. E 3b 
„Vzdálenost" (obr. 66) s uvedením skutečné vzdálenosti k místu, ke kterému se vztahuje 
povinnost zastavit vozidlo. Při užití značky č. P 6 před křižovatkou mimo obec se musí vždy užít i 
značky předběžné, a to ve vzdálenosti 100-150 m před místem určeného pro zastavení vozidla. 
Pokud se užije předběžné značky v obci, pak se umísťuje ve vzdálenosti 50 - 150 m před místem 
určeného pro zastavení vozidla.  

 

 
 

Obr. 66 
 
(4)  Při užití značky č. P 6 před železničním přejezdem se předběžná značka umisťuje nad značkou    

č. A 31b „Návěstní deska (160 m)" (obr. 67). 
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Obr. 67 
 

(5)  Značku č. P 6 je vhodné doplnit vodorovnou značkou č. V 6b „Příčná čára souvislá s nápisem 
STOP“, ale pouze za předpokladu, že místo pro zastavení vozidla je možno na pozemní 
komunikaci přesně vymezit. K předběžnému upozornění na užití značky č. P 6 lze využít                 
i vodorovné značky č. V 15 „Nápis na vozovce“ s nápisem STOP. Ostatní zásady pro užití značky    
č.  P 6 jsou stejné jako pro značku č. P 4. 

(6)  Pro označení vedlejší pozemní komunikace se značka č. P 6 umísťuje ve vzdálenosti do 20 m  
před hranicí křižovatky. Při užití uvnitř křižovatky ve vzdálenosti do 10 m od místa určeného    
pro zastavení vozidla. 

(7)  Vzhledem k významu značky je nutno při konkrétním umístění důsledně posuzovat hledisko její 
dostatečné viditelnosti za různých dopravních situací. V odůvodněných případech je žádoucí 
značku opakovat umístěním i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. 

(8)  Při užití značky č. P 6 před železničním přejezdem lze značku umístit pod výstražný kříž pro 
železniční přejezd (značka č. A 32a nebo č. A 32b) – obr. 48. 

(9)  Značky č. P 6 se neužívá ke stanovení povinnosti zastavit vozidlo mimo křižovatku např. pro účel 
kontroly vozidla nebo odbavení posádky. K takovému účelu se užívá značky č. B 27 „Povinnost 
zastavit vozidlo“. 

 
 

8.2.2.7 Přednost protijedoucích vozidel (č. P 7) 

(1)  Značky č. P 7 se užívá v případě, kdy je nutno stanovit přednost pro protijedoucí vozidla na 
místech, kde není možný oproti předchozímu úseku bezpečný obousměrný provoz                         
s dostatečným bočním odstupem pro všechny druhy vozidel.  

(2)  Značky č. P 7 se užívá v případě zúžení vozovky na šířku méně než 5,50 m. Značky lze užít, pokud 
je zúžený úsek v celé délce dostatečně přehledný a povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím 
vozidlům může řidič splnit; pokud tomu tak není, je nutno provoz v zúženém úseku řídit (např. 
světelnými signály).  

(3)  Na situaci označenou značkou č. P 7 se předem upozorňuje výstražnou značkou „Zúžená 
vozovka“ (č. A 6a nebo č. A 6b), případně lze užít dalších značek podle konkrétní situace. 

(4)  Značka č. P 7 se umisťuje u začátku zúžení vozovky, z opačné strany zúženého úseku se umisťuje 
značka č. P 8 „Přednost před protijedoucími vozidly“. 
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8.2.2.8 Přednost před protijedoucími vozidly (č. P 8) 

Značkou č. P 8 se stanoví přednost před protijedoucími vozidly na místech, kde není možný bezpečný 
obousměrný provoz s dostatečným bočním odstupem pro všechny druhy vozidel. Z opačné strany se 
umisťuje značka č. P 7 „Přednost protijedoucích vozidel“.  
Ostatní zásady pro užívání a umisťování značky č. P 8 jsou obdobné jako pro značku č. P 7. 
 
 
 
 
8.2.3. Zákazové značky (skupina B) 

8.2.3.1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech (č. B 1)                                                              

(1)  Značky č. B 1 se užívá ke stanovení zákazu pro všechny druhy vozidel. 

(2)  Značka č. B 1 se umísťuje tam, kde zákaz začíná. Pokud má zákaz vjezdu platit již od křižovatky, 
umisťuje se značka u hranice křižovatky. V případě, že zákaz vjezdu nezačíná bezprostředně za 
křižovatkou, informuje se o této skutečnosti za nejbližší křižovatkou umístěním značky č. IP 10a 
„Slepá pozemní komunikace“ nebo před nejbližší křižovatkou značkou č. IP 10b „Návěst před 
slepou pozemní komunikací“. 

(3)  Značkou č. B 1 lze rovněž stanovit, resp. zdůraznit, zákaz vjezdu na místa a prostranství (náměstí 
apod.), na které by bylo možno jinak bez překážek vjíždět vozidly (u míst s přerušeným, 
zvýšeným nebo zkoseným obrubníkem, bez jiného fyzického oddělení od pozemní komunikace, 
apod.). 

(4)  Případné výjimky ze zákazu vjezdu se uvádějí pouze na dodatkové tabulce umístěné pod značkou 
č. B 1 (obr. 68).                                                                       

 

 

Obr. 68 
 
 
8.2.3.2 Zákaz vjezdu všech vozidel (č. B 2) 
 
(1)  Značky č. B 2 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu pro všechny druhy vozidel z opačné strany 

jednosměrné pozemní komunikace. Z druhé strany se zpravidla umisťuje značka č. IP 4a nebo č. 
IP 4b „Jednosměrný provoz“. 

(2)  K omezení platnosti značky č. B 2 užitím dodatkové tabulky lze přistoupit jen ve výjimečných 
případech a takovou úpravou nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti provozu. Povolení vjezdu pro 
tramvaj se vyjadřuje užitím dodatkové tabulky č. E 13 „Text“ s nápisem „Mimo TRAM“ (obr. 69). 
Dodatkové tabulky s odpovídajícím nápisem se musí užít i pod značkou č. IP 4a nebo č. IP 4b z 
opačné strany pozemní komunikace.  
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Obr. 69 
 
(3)  Je-li dovolen vjezd cyklistům, užívá se pod značkou č. B 2 dodatkové tabulky č. E 12b „Vjezd 

cyklistů v protisměru povolen“ (obr. 70). Grafické provedení tabulky odpovídá skutečnému 
uspořádání vedení provozu cyklistů.   Stejné provedení pokud je provoz cyklistů oddělen? 

 

 
 

Obr. 70 
 
(4)  Značky č. B 2 se užívá i k usměrnění provozu uvnitř rozlehlé křižovatky a na větvích křižovatky. V 

takovém případě nemusí být z opačné strany umístěna značka č. IP 4a nebo č. IP 4b. 
 
 
8.2.3.3 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů  
              bez postranního vozíku (č. B 3) 

(1)  Značka č. B 3 nezakazuje vjezd motocyklům a vozidlům považovaným za motocykly (motorové 
tříkolky, mopedy, motokola) bez postranního vozíku. Značka č. B 3 rovněž nezakazuje vjezd pro 
tramvaje a nemotorová vozidla.  

(2)  Omezení platnosti značky (např. časový rozsah platnosti) se vyznačuje jen na dodatkové tabulce 
(obr. 71). 

 

 
 

Obr. 71 
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8.2.3.4. Zákaz vjezdu nákladních automobilů (č. B 4) 
 
(1)  Značky č. B 4 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu pro nákladní automobily, tahače přívěsu nebo 

návěsu a speciální automobily. Značka nezakazuje vjezd obytným automobilům.  

(2)  Pokud se má zákaz vjezdu vztahovat jen na nákladní automobily přesahující svou celkovou 
hmotností určitou mez, vyznačí se příslušný údaj na dodatkové tabulce č. E 5 „Největší povolená 
hmotnost“ (obr. 72, obr. 73) nebo jej lze uvést na značce (obr. 74). Největší povolenou 
hmotností se rozumí největší hmotnost, se kterou smí být vozidlo užíváno v provozu. U jízdní 
soupravy je rozhodný součet hmotností všech vozidel soupravy. 

 
 

 
 

                                             Obr. 72                                                    Obr. 73 
 

 

 

Obr. 74 
 
 
(3)  Další doplňující údaje nebo omezení platnosti značky se vyznačují jen na dodatkové tabulce (obr. 

75). 
 
 

 
  

Obr. 75 
 
(4)  Pokud se značkou č. B 4 stanoví zákaz průjezdu nákladních vozidel, doplňuje se značka 

dodatkovou tabulkou č. E 14 „Tranzit“ (obr. 76). Do takto označeného úseku mohou vjíždět jen 
nákladní vozidla za účelem dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, 
provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče. 

 



 

TP 65 – měsíc/rok  63   

 

Obr. 76 
  
(5)  Na zákaz vjezdu nákladních automobilů je zpravidla nutné předem upozornit, a to nejpozději 

před nejbližší křižovatkou. K tomu lze užít značku č. IS 9c nebo č. IS 9d „Návěst před křižovatkou 
s omezením“ se symbolem značky č. B 4. Kde užití této návěsti není možné nebo účelné (např.    
v obci na pozemní komunikaci s množstvím blízkých křižovatek), lze užít značky č. B 4 jako 
předběžné, tj. s dodatkovou tabulkou č. E 7a „Směrová šipka pro směr přímo“ nebo č. E 7b 
„Směrová šipka pro směr odbočení“ (pokud se zákaz týká odbočující pozemní komunikace (obr. 
77) nebo s dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost“ s odpovídajícím údajem (následující zákaz 
je v přímém směru nebo pokud zákaz nezačíná na křižovatce - obr. 78). 

 

 
 
                                                                Obr. 77                              Obr. 78 

(6)  Předběžnou značku lze rovněž umístit i u posledního místa, kde lze bezpečně zastavit a otočit 
vozidlo. 

(7)  Zákaz platný za křižovatkou lze na pozemní komunikaci s řadicími pruhy před křižovatkou 
vyznačit zákazem vjetí pro nákladní automobily do příslušného řadicího jízdního pruhu, a to 
značkou č. IP 19 „Řadicí pruhy“ se symbolem značky č. B 4 nebo umístěním značky č. B 4          
nad příslušný řadicí pruh. 

(8)  Je-li pro provoz nákladních automobilů stanovena objížďková nebo odklonová trasa, označuje se 
její průběh značkami č. IS 11b, č. IS 11c nebo č. IS 11d „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ 
obsahující symbol dodatkové tabulky č. E 9 „Druh vozidla“ (s vyobrazením nákladního 
automobilu) nebo lze užít tyto značky s příslušnou dodatkovou tabulkou č. E 9. 

Dát sem IP 22 se zákazem tranzitu na blízké komunikaci? 
 
 
8.2.3.5  Zákaz vjezdu autobusů (č. B 5) 

(1)  Značky č. B 5 se užívá např. ke stanovení zákazu vjezdu autobusů do míst, které svými parametry 
(šířkou, konstrukcí nebo směrovými oblouky pozemní komunikace) neumožňují bezpečnou jízdu 
autobusů s ohledem na jejich rozměry, hmotnost apod. Značky se rovněž užívá v případech, kdy 
je třeba provoz autobusů vyloučit z důvodu ochrany životního prostředí, apod. 

(2)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 5 a pro případné označení objížďkové               
nebo odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 
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8.2.3.6 Zákaz vjezdu traktorů (č. B 6) 

(1)  Značky č. B 6 se užívá zejména ke stanovení zákazu vjezdu traktorů na úseky pozemních 
komunikací, na kterých je nutno provoz traktorů vyloučit například z důvodu zajištění plynulosti 
ostatního provozu.  Zákaz vyjádřený značkou č. B 6 se vztahuje i na jednonápravové traktory, 
motorové ruční vozíky a samojízdné pracovní stroje. 

(2)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 6 platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 
8.2.3.4). 

 
 
8.2.3.7 Zákaz vjezdu motocyklů (č. B 7) 

(1)  Značky č. B 7 se užívá zejména k vyloučení provozu motocyklů z důvodu ochrany životního 
prostředí, apod. 

(2)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 7 platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 
8.2.3.4). 
 

 
 
8.2.3.8 Zákaz vjezdu jízdních kol (č. B 8) 
 
Značky č. B 8 se užívá zejména k vyloučení provozu jízdních kol v zájmu bezpečnosti provozu,               
a to zejména v případech, kdy je pro provoz cyklistů určena jiná trasa. Značka nezakazuje vedení 
jízdního kola. 

 
 
 
8.2.3.9 Zákaz vjezdu potahových vozidel (č. B 9) 
Značky č. B 9 se užívá především v případech, kdy by provoz potahových vozidel vzhledem k rychlosti 
jízdy a rozměrům těchto vozidel mohl ohrozit bezpečnost ostatního provozu. Značky č. B 9 se užívá 
např. na pozemních komunikacích s nedostatečnými šířkovými a rozhledovými poměry, před tunely, 
apod., pokud je vzhledem k intenzitě provozu a četnosti pohybu potahových vozidel užití značky 
účelné. 
 
 
8.2.3.10 Zákaz vjezdu ručních vozíků (č. B 10) 
 
(1)  Zákaz vyjádřený značkou č. B 10 se vztahuje na ruční vozíky o celkové šířce větší než 600 mm. 

(2)  Značky č. B 10 se užívá především v případech, kdy je žádoucí provoz ručních vozíků vyloučit 
vzhledem k jejich rychlosti jízdy a s ohledem k ostatnímu provozu a k bezpečnosti osob, které 
vozík tlačí nebo táhnou. Značky č. B 10 se užívá např. na pozemních komunikacích                          
s nedostatečnými šířkovými a rozhledovými poměry, před tunely, apod., pokud je vzhledem k 
intenzitě provozu a četnosti pohybu ručních vozíků užití značky účelné. 

 
 
 
9.2.3.12 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (č. B 11) 
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(1)  Značky č. B 11 se užívá především v případech, kdy je žádoucí vyloučit provoz motorových 
vozidel v zájmu vytvoření příznivých podmínek pro nemotorovou dopravu, pro dopravní 
zklidnění, ochranu životního prostředí, apod. Značka nezakazuje vjezd pro tramvaje. 

(2)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 11 platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 
8.2.3.4). 

 
 
8.2.3.12 Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (č. B 12) 

(1)  Značky č. B 12 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu pro více druhů vozidel. Na značce mohou být 
vyznačeny dva nebo tři symboly vozidel ze značek č. B 4 až č. B 10, č. B 17 až č. B 19 a č. B 33. 

(2)   Pokud značka zakazuje vjezd pro dva druhy vozidel, jsou jejich symboly (pokud to jejich rozměr 
umožňuje) přednostně vyznačeny ve spodních polích značky, horní pole zůstává volné. Pokud je 
účelné využít horní pole značky (např. rozměrný symbol), druhý symbol se umístí do levého pole 
značky č. B 12 (obr. 79). 

 

 
 

Obr. 79 
 

(3)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 12 a pro případné označení objížďkové nebo 
odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 

 
  
8.2.3.13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez  
               (č. B 13) 
 
(1)  Značky č. B 13 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 

vyznačenou mez, v případě jízdní soupravy se uvedený údaj vztahuje na každé vozidlo soupravy 
zvlášť. 

(2)  Značkou č. B 13 se označují zejména mostní objekty a úseky pozemní komunikace, jejichž 
dovolená zatížitelnost neumožňuje vjezd vozidlům o okamžité hmotnosti (u jízdní soupravy 
hmotnosti jednotlivých vozidel soupravy) nižší než 48 tun.  

(3)  Značkou č. B 13 se označuje každý most, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26 tun, anebo 
výhradní zatížitelnost nižší než 48 tun.  

(4)  Při užití značky č. B 13 z důvodu nižší výhradní zatížitelnosti se značka doplňuje dodatkovou 
tabulkou č. E 13 „Text nebo symbol“ s nápisem „Jediné vozidlo … t“ (obr. 80). Do takto 
označeného úseku smí vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá 
hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoli však údaj na dodatkové 
tabulce. Prověřit 

(5)  Na značce č. B 13 se uvádí hodnota normální zatížitelnosti, na dodatkové tabulce hodnota 
výhradní zatížitelnosti. Prověřit Hodnota se uvádí v celých tunách, případně s upřesněním na 
desetiny tuny. 
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(6)  Značka se umísťuje cca 10 m před místem, ke kterému se zákaz vztahuje. 
 

 
 

Obr. 80 
 
(7)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 13 a pro případné označení objížďkové nebo 

odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 
 
 
8.2.3.14  Zákaz vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu 
   přesahuje vyznačenou mez(č. B 14) 
 
(1)  Značky č. B 14 se užívá ke stanovení zákazu vjezdu vozidel, u nichž okamžitá hmotnost připadající 

na nápravu přesahuje vyznačenou mez. Značkou se zakazuje vjezd zejména na úseky pozemních 
komunikací a mostní objekty, jejichž dovolená zatížitelnost neumožňuje vjezd vozidlům, u nichž 
zatížení na kteroukoliv nápravu přesahuje stanovenou mez.  

(2)  Značkou č. B 14 se označuje každý most, jehož zatížitelnost na jednu nápravu je nižší než 11,5 t. 
Značka č. B 14 se v takovém případě umísťuje pod značkou č. B 13. Prověřit Údaj na značce se 
uvádí v desetinách tun. 

(3)  Značka se umísťuje cca 10 m před místem, ke kterému se zákaz vztahuje. 

(4)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 13 a pro případné označení objížďkové nebo 
odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 

 
 
8.2.3.15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez (č. B 15) 
 
(1)  Značky č. B 15 se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám (zpravidla 

k volné šířce vozovky) stanovit zákaz vjezdu pro vozidla, jejichž okamžitá šířka včetně nákladu a 
zpětných zrcátek přesahuje stanovenou mez.  

(2)  Značky č. B 15 se užije v případě, pokud je šířka vozovky menší než 3,5 m.  

(3)  Údaj na značce vychází ze skutečné volné šířky vozovky zmenšené o 0,5 m a zaokrouhlené 
směrem dolů na desetiny metru. Například při skutečné šířce vozovky 3,12 m bude na značce č. 
B 15 údaj 2,6 m (3,12 - 0,50  = 2,62, po zaokrouhlení 2,6). 

(4)   Značka se umísťuje cca 10 m před zúženým místem.  

(5)  Jestliže je užito značky č. B 13 zakazující vjezd vozidlům o šířce menší než 2,5 m, je nutno na 
omezení předem upozornit podle stejných zásad jako u značky č. B 4 včetně případného 
označení objížďkové nebo odklonové trasy (viz čl. 8.2.3.4). 

 
 



 

TP 65 – měsíc/rok  67   

8.2.3.16 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez (č. B 16) 
 
(1)  Značky č. B 16 se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám stanovit 

zákaz vjezdu pro vozidla, jejichž okamžitá výška včetně nákladu přesahuje stanovenou mez. Na 
značce se udává skutečná výška průjezdného prostoru zmenšená o 0,15 m a zaokrouhlená na 
celé desetiny metru směrem dolů. Například při skutečné výšce nad vozovkou (v podjezdu 
apod.) 3,70 m bude údaj na značce 3,5 m (3,70 – 0,15 = 3,55, po zaokrouhlení 3,5). 

(2)  Značky B 16 se užije vždy, pokud je údaj vypočítaný podle předchozího odstavce nižší, než výška 
průjezdního prostoru stanovená pro příslušnou kategorii pozemní komunikace ČSN 73 6021. 
Stanovené minimální výšky průjezdního prostoru: 
 Dálnice, rychlostní silnice, silnice I. a II. třídy – 4,80 m. 
 Silnice III. třídy, místní komunikace rychlostní a sběrné – 4,50 m. 
 Místní komunikace obslužné a veřejně přístupné účelové komunikace - 4,20 m. 

Nedat třídy MK? 

(3)  V případě podjezdu pod trolejovým vedením elektrizované tratě se při určení údaje na značce 
vychází ze skutečné výšky trolejového drátu nad úrovní vozovky, od které se odečítá 
bezpečnostní vzdálenost 0,55 m u stejnosměrné, 0,65 m u jednofázové trakční proudové 
soustavy, 0,50 m u městské dráhy a zaokrouhluje směrem dolů na desetiny metru. Obdobně se 
postupuje i v případě trolejového vedení pod konstrukcí mostu. 

(4)  Značka č. B 16 se umísťuje ve vzdálenosti cca 25 m před místem se sníženou podjezdnou výškou 
nebo na vlastní konstrukci podjezdu nebo tunelu, případně lze využít oba způsoby označení. 
Je-li před takovým objektem vybudována protinárazová zábrana, označuje se rovněž samostatně 
značkou č. B 16 (obr. 81). 

 
 

 
 

 Obr. 81 
 
(5)  Jestliže je užito značky č. B 16 zakazující vjezd vozidlům o výšce menší než 4 m, je nutno na zákaz 

předem upozornit podle stejných zásad jako u značky č. B 4 včetně případného označení 
objížďkové nebo odklonové trasy (viz čl. 8.2.3.4). 

 
 
 
8.2.3.17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje  

vyznačenou mez (č. B 17) 

(1)  Značky č. B 17 se užívá zejména v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám 
(šířkové uspořádání, poloměry směrových oblouků pozemní komunikace, apod.) stanovit zákaz 
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vjezdu pro vozidla nebo soupravy vozidel, jejichž okamžitá délka včetně nákladu přesahuje údaj 
na značce. 

(2)  Značky č. B 17 se užívá v případě, pokud další úsek komunikace neumožňuje bezpečný nebo 
plynulý průjezd vozidlům nebo souprav vozidel (včetně nákladu) delších než 25 m. Prověřit 

(3)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 17 a pro případné označení objížďkové nebo 
odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 

 
 
 
8.2.3.18 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad (č. B 18) 

(1)  Značky č. B 18 se užívá zejména v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám 
(blízkost zdroje nebo zásoby pitné vody, rekreační oblast, apod.) stanovit zákaz vjezdu pro 
vozidla přepravující výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad. Podmínky pro 
přepravu nebezpečných věcí včetně označení stanovují zvláštní předpisy. 

(2)  Omezení významu značky nebo doplňující údaje (např. o množství nebo povaze nákladu) se 
uvádějí na dodatkové tabulce. 

(3)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 18 a pro případné označení objížďkové nebo 
odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 

 
 
8.2.3.19 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení  
                životního prostředí (č. B 19) 

(1)  Značky č. B 19 se užívá zejména v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám 
(především blízkost zdroje nebo zásoby pitné vody) stanovit zákaz vjezdu pro vozidla přepravující 
ropu, ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit ohrožení životního prostředí, 
zejména znečištění vody. 

(2)  Omezení významu značky nebo doplňující údaje (např. o množství nebo povaze nákladu)            
se uvádějí na dodatkové tabulce. 

(3)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 19 a pro případné označení objížďkové nebo 
odklonové trasy platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 8.2.3.4). 

8.2.3.20 Nejvyšší dovolená rychlost (č. B 20a)                                                                                      

(1)  Značky č. B 20a se užívá v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám stanovit 
hranici nejvyšší dovolené rychlosti jízdy odlišně od rychlostních limitů stanovených v obecných 
ustanoveních pravidel provozu.  

(2)  Navazující změna hranice nejvyšší dovolené rychlosti se označuje značkou s příslušným jiným 
údajem na značce. 

(3)  Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti se značkou provádí postupně, zpravidla                  
po 20 km.h-1, nejvýše po 30 km.h-1. Při snižování rychlosti mimo obec se jako první umísťuje 
značka č. B 20a s údajem (číslem) 80, na dálnici a SMV s údajem 100. 
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(4)  V případě dálnice nebo SMV bez směrově oddělených jízdních pásů lze značkou nejvyšší 
dovolenou rychlost snížit nejvýše na 90 km.h-1.  

(5)  V obci lze značkou nejvyšší dovolenou rychlost nad obecně stanovenou hranici (50 km.h-1,           
v případě dálnice nebo SMV 80 km.h-1) zvýšit. Na pozemní komunikaci mimo dálnici a SMV 
nejvýše na 80 km.h-1. Na dálnici nebo SMV nejvýše na 110 km.h-1. 

(6)  Mimo obec lze na SMV značkou nejvyšší dovolenou rychlost zvýšit, nejvýše na 130 km.h-1. 

(7)  Údaj na značce se uvádí v celých desítkách. Nejnižší hranice nejvyšší dovolené rychlosti na 
veřejně přístupných pozemních komunikacích je 30 km.h-1. V odůvodněných případech, např. 
pro jízdu po stavebních nebo mostních provizóriích, v kryté hromadné garáži apod., lze 
výjimečně stanovit nejvyšší dovolenou rychlost nižší. 

(8)  Vztahuje-li se omezení rychlosti na určitou situaci, období apod., je nutno platnost značky           
č. B 20a omezit užitím dodatkové tabulky, např. jen po určitou dobu dodatkovou tabulkou           
č. E 13 „Text nebo symbol“ (obr. 82). Pro určitý druh vozidla dodatkovou tabulkou č. E 5 
„Největší povolená hmotnost“ (obr. 83) nebo č. E 9 „Druh vozidla“ (obr. 84), na podmínky mokré 
vozovky dodatkovou tabulkou č. E 6 „Za mokra“, apod.  
 

 

 
 

Obr. 82 
 
 

                                                                      
 

                                                                Obr. 83                                  Obr. 84 
 
(9)  Hranice nejvyšší dovolené rychlosti stanovená pro určitou ohraničenou oblast se označuje 

značkou č. IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“ se symbolem značky č. B 20a. 

(10)  Při stanovení odlišné hranice nejvyšší dovolené rychlosti pro vybrané druhy vozidel je žádoucí 
společné umístění na jednom sloupku nebo na společné tabuli (obr. 85). 
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Obr. 85 
 

(10)  Platnost značky č. B 20a ukončují následující značky: 
 č. B 20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ 
 č. B 26 „Konec všech zákazů“ 
 č. IZ 1a „Dálnice“ 
 č. IZ 1b „Konec dálnice“ 
 č. IZ 2a „Silnice pro motorová vozidla“ 
 č. IZ 2b „Konec silnice pro motorová vozidla“ 
 č. IZ 4a „Obec“ 
 č. IZ 4b „Konec obce“. 

Má-li omezení vyplývající z významu značky č. B 20a pokračovat i za výše uvedenými značkami, 
je nutno značku č. B 20a opakovat. 
 

(11)  Při postupném snižování nejvyšší dovolené rychlosti se doporučuje značky č. B 20a za sebou 
umisťovat ve vzdálenosti nejméně 100 m. S přihlédnutím k místním podmínkám (např. v obci) 
lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit. Zde je žádoucí zohlednit podmínku, aby řidič při 
respektování stanovené hranice nejvyšší dovolené rychlosti nebyl nucen k výraznému nebo 
náhlému brzdění vozidla.  

(12)  Na pozemní komunikaci s více jízdními pruhy v jednom směru jízdy se značky umisťují po obou 
stranách.  

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

(1)  Značky č. B 20b se užívá k ukončení platnosti omezení vyjádřeného značkou č. B 20a, pokud není 
ukončena křižovatkou nebo značkami č. B 26, č. IZ 1a, č. IZ 1b, č. IZ 2a, č. IZ 2b, č. IZ 4a, č. IZ 4b 
(viz čl. 8.2.3.20). 

(2)  Na značce č. B 20b se uvádí stejný údaj jako na značce č. B 20a, a to včetně případné dodatkové 
tabulky, jejíž platnost ukončuje (obr. 86). 
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Obr. 86 

 
 
8.2.3.22  Zákaz předjíždění (č. B 21a) 

(1)  Značky č. B 21a se užívá zejména v případech, kdy je nutno vzhledem k místním podmínkám 
(nedostatečné rozhledové poměry, dopravní omezení, apod.) stanovit zákaz předjíždění 
motorového vozidla (s výjimkou motocyklu bez postranního vozíku) vlevo. 

Řešit vazbu na V 1a? 
 

(2)  Případné omezení významu značky, platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na 
dodatkové tabulce. Je-li užitím dodatkové tabulky dovoleno např. předjíždění určitého druhu 
vozidel (obr. 87), při kterém je nutno vozidlem přejet nebo nákladem přesáhnout podélnou čáru 
vodorovného značení, je vodorovná značka v provedení podélné čáry přerušované. 

 

 
 

Obr. 87 
 

(3)  S ohledem na význam značky č. B 21a ji nelze užít ke stanovení zákazu v případě, kdy se o 
předjíždění nejedná, např. v obci na pozemní komunikaci se dvěma nebo více jízdními pruhy 
vyznačenými na vozovce v jednom směru jízdy. 

(4)  Na pozemní komunikaci s více jízdními pruhy v jednom směru jízdy se značky č. B 20a umisťují po 
obou stranách.  

(5)  Platnost omezení vyplývající ze značky č. B 21a končí u následně umístěné značky č. B 22a „Zákaz 
předjíždění pro nákladní automobily“ (stanoví odlišné omezení). 

 
 
 
8.2.3.23 Konec zákazu předjíždění (č. B 21b) 

(1)  Značky č. B 21b se užívá k ukončení platnosti omezení vyjádřeného značkou č. B 21a, pokud není 
ukončeno křižovatkou.  

(2)  Značky se neužije v případě, pokud navazuje omezení vyjádřené značkou č. B 22a „Zákaz 
předjíždění pro nákladní automobily“. 



Pracovní verze pro 3. připomínkové jednání TRR 12.6.2017 
 

72  TP 65 – měsíc/rok 

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

(1)  Značky č. B 22a se užívá podle stejných zásad jako značky č. B 21a s tím, že vyjadřuje omezení 
pro nákladní automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg. 

(2)  V případě vozovky se dvěma a více jízdními pruhy v jednom směru jízdy je užitím značky č. B 22a 
řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg dovoleno užít k jízdě jen 
pravého jízdního pruhu. Jiného pruhu lze užít jen k objíždění.  

Pro řidiče je tím stanoven zákaz souběžné jízdy. 
Zcela jiný význam vymykající se předjíždění. Formulovat užití v obci? 
 
(3)  Platnost značky může být omezena na nákladní automobily o určité celkové hmotnosti užitím 

dodatkové tabulky č. E 5 „Největší povolená hmotnost“ obdobně jako u značky č. B 4 (obr. 88). 
 
 

 
 

Obr. 88 
 

(4)  Platnost omezení vyplývající ze značky č. B 22a končí u následně umístěné značky č. B 21a „Zákaz 
předjíždění“ (stanoví odlišné omezení). 

 
(5)  Značka č. B 22a ukončuje platnost omezení vyplývajícího z užití značky č. B 21a „Zákaz 

předjíždění“, resp. při následném umístění po značce č. B 21a stanoví pro další úsek pozemní 
komunikace zákaz odlišně (zužuje rozsah předchozího omezení). 
Již není ve vyhlášce. 

 
 
8.2.3.25 Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily (č. B 22b) 

(1)  Značky č. B 22b se užívá k ukončení platnosti omezení vyjádřeného značkou č. B 22a, pokud není 
ukončeno křižovatkou. 

(2)  Značky se neužije v případě, pokud navazuje omezení vyjádřené značkou č. B 21a „Zákaz 
předjíždění“. 

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

(1)  Značky č. B 23a se užívá zejména v případech, kdy je nutno v zájmu vyloučení nadměrného hluku 
stanovit zákaz užívání zvukových výstražných znamení (např. v blízkosti zdravotnických, 
lázeňských a podobných zařízení). 

(2)   Značka může být doplněna dodatkovou tabulkou č. E 4 „Délka úseku“ s udáním délky úseku 
pozemní komunikace, pro který zákaz platí (obr. 89) nebo může být např. platnost značky 
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omezena dodatkovou tabulkou č. E 13 „Text nebo symbol“ s uvedením doby, po kterou zákaz 
platí. 

 

 
 

Obr. 89 
 
 
8.2.3.27 Konec zákazu zvukových výstražných znamení (č. B 23b) 
 
Značky č. B 23b se užívá k ukončení platnosti omezení vyjádřeného značkou č. B 23a, pokud není 
ukončeno křižovatkou nebo pokud nebylo užito pod značkou č. B 23a dodatkové tabulky č. E 4 „Délka 
úseku“. 
 
 
8.2.3.28 Zákaz odbočování vpravo (č. B 24a) 

(1)  Značky č. B 24a se užívá ke stanovení zákazu odbočování vpravo na nejbližší křižovatce, 
samostatně na každé místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo na účelovou pozemní 
komunikaci. 

(2)   Značky č. B 24a se neužívá v případě, kdy zákaz odbočování vpravo vyplývá z místní úpravy 
řazení do jízdních pruhů. 

(3)   Pokud současně se zákazem odbočování vpravo platí i zákaz odbočování vlevo nebo zákaz jízdy 
přímo, vyznačuje se v takovém případě přikázaný směr jízdy příslušnou příkazovou značkou        
(č. C 2a, resp. č. C 2c). Kombinace značek č. B 24a a č. B 24b se nepřipouští. Rovněž není 
dovoleno společné umístění značky č. B 24a s příkazovou značkou stanovující přikázaný směr 
jízdy. 

(4)  Omezení platnosti nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. Užitím dodatkové 
tabulky č. E 9 „Druh vozidla“ lze např. zákaz omezit jen na vyznačený druh vozidla (obr. 90). 
Platnost zákazu lze rovněž omezit časově užitím dodatkové tabulky č. E 13 „Text nebo symbol“, 
apod. Omezení platnosti značky pro cyklisty a jejich možný směr jízdy se označuje užitím 
dodatkové tabulky č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů‘‘ (obr. 91). 

 
 
 

 
 
                                                   Obr. 90                                                      Obr.91 
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(5)  Značka č. B 24a se umisťuje ve vzdálenosti do 25 m před místem zákazu. 

 
 
8.2.3.29 Zákaz odbočování vlevo (č. B 24b) 

Značky č. B 24b se užívá podle stejných zásad jako značky č. B 24a. Značka nezakazuje otáčení. 
 
 
 
8.2.3.30 Zákaz otáčení (č. B 25) 

(1)  Značky č. B 25 se užívá ke stanovení zákazu otáčení zejména v případech, kdy otáčení vozidel 
může ohrožovat bezpečnost provozu (pozemní komunikace s vyšší intenzitou provozu,                  
s provozem tramvají, úzké nebo nepřehledné úseky, apod.). 

(2)  Pokud má zákaz pokračovat i za křižovatkou nebo pokud je nutno zákaz zdůraznit, je nutno 
značku opakovat. V případě, že platnost značky není ukončena křižovatkou, je nutno k ukončení 
zákazu užít značky č. B 25 s dodatkovou tabulkou č. E 8c „Konec úseku“ (obr. 92). 

 

 
 

Obr. 92 
 
(3)  Délku úseku platnosti značky lze vyjádřit užitím dodatkové tabulky č. E 4 „Délka úseku“ (obr. 93).  
 

 
 

Obr. 93 
 
 
 
8.2.3.31 Konec všech zákazů (č. B 26) 

(1)  Značky č B 26 se užívá k ukončení platnosti všech značek vyjadřujících zákazy nebo omezení, 
které jsou stanoveny pro jedoucí vozidla, pokud jejich platnost končí mimo křižovatku.  
Konkrétně se jedná o následující značky: 

 č. B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost",  
 č. B 21a „Zákaz předjíždění“, 
  č. B 22a „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“,  
 č. C 6a „Nejnižší dovolená rychlost“,  
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 č. IP 21 „Omezení v jízdním pruhu“, 
 č. IS 10d „Návěst změny směru jízdy s omezením“.  

???????????? 
 

(2)  Značkou č. B 26 se ukončuje platnost výše uvedených značek jednak při jejich společném 
umístění, ale i jednotlivých značek z výše uvedených náhradou za užití příslušné značky 
označující konec zákazu. Pokud se při užití více značek následně ukončuje platnost pouze jedné 
značky a platnost dalších značek pokračuje, nelze značky č. B 26 užít. V takovém případě se užije 
příslušné značky ukončující platnost konkrétní značky (například č. B  20b, č. B 21b, č. B 22b,        
č. C 6b, č. IP 16). 

(3)  Značka č. B 26 se umisťuje na konci úseku platnosti zákazu nebo omezení vyplývajícího z některé 
z uvedených značek nebo vyplývajících ze společného užití některých z výše uvedených značek. 
Přitom není rozhodující, zda je začátek příslušných omezení shodný (tj. značky na společném 
sloupku) nebo zda omezení začínají postupně.  

8.2.3.32 Povinnost zastavit vozidlo (č. B 27)                                                                                         

(1)  Značky č. B 27 se užívá ke stanovení povinnosti zastavit vozidlo na místě nebo za účelem 
uvedeným na značce. Účel povinného zastavení vozidla se uvádí ve spodní části značky, např. 
„KONTROLA“ (na místě silniční nebo jiné kontroly), „POLICIE“ (na místě stanoviště policie), 
„KASA“ (na místě placení poplatku) apod. (obr. 94). 

 

Obr. 94 

(2)  Značka č. B 27 se umísťuje ve vzdálenosti do 25 m od místa povinného zastavení vozidla.              
V případě užití značky na volné trase pozemní komunikace stanovující povinnost zastavení 
vozidla v běžném provozu (např. za účelem silniční kontroly), se doporučuje užít i značky 
předběžné ve vzdálenosti odpovídající konkrétní situaci; na pozemních komunikacích s více 
jízdními pruhy v jednom směru jízdy se značky č. B 27 umísťují po obou stranách. Vhodné je užití 
dalších značek odpovídajících daným dopravním podmínkám (např. č. B 20a, č. B 21a, apod.). 

 
 
 
8.2.3.33 Zákaz zastavení (č. B 28) 
 
(1)  Značky č. B 28 se užívá v případech, kdy by zastavení mohlo s přihlédnutím k daným dopravním 

podmínkám výrazně ohrozit bezpečnost nebo narušit plynulost provozu a kde tento zákaz 
nevyplývá přímo z obecných ustanovení pravidel provozu (s výjimkou případů, kdy konkrétní 
situace vyžaduje zdůraznění obecné úpravy). Vzhledem k tomu, že značka č. B 28 stanoví 
poměrně výrazné omezení, je nutno k jejímu užití přistupovat pouze v odůvodněných případech, 
vyloučit případy nadbytečného nebo neúčelného použití, případně platnost značky omezit podle 
konkrétních podmínek (časově, na určitý druh vozidel, apod.). 
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(2)  Značka č. B 28 platí po té straně pozemní komunikace, při které je umístěna. Má-li zákaz 
zastavení platit po levé straně jednosměrné pozemní komunikace, umisťuje se značka č. B 28 při 
levém okraji vozovky. 

(3)  Rozsah platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce (obr. 95). Časový 
rozsah platnosti značky (hodiny, dny) může být náhradou za užití dodatkové tabulky uveden        
v dolní části červeného kruhu značky (obr. 96). Tento způsob vyznačení platnosti se doporučuje 
jen u značek umístěných na dopravně méně významných pozemních komunikacích. 

 

 
 
                                                 Obr. 95                                                           Obr. 96 
 

K ukončení platnosti zákazu zastavení mimo křižovatku se užije značky č. B 28 s dodatkovou 
tabulkou č. E 8c „Konec úseku“ (obr. 97). V případě delšího úseku zákazu se ke zdůraznění 
platnosti zákazu užívá značky č. B 28 s dodatkovou tabulkou č. E 8b „Průběh úseku“ (obr. 98). 

 
 
                                                       Obr. 97                                                    Obr. 98 
 

Pro stanovení zákazu zastavení čelně ke směru jízdy nebo příjezdu vozidel (např. na plochách 
přístupných pro vozidla) se užije značky č. B 28 s dodatkovou tabulkou č. E 8d nebo č. E 8e „Úsek 
platnosti“ s uvedením vzdálenosti v metrech, ve které platí zákaz do strany od značky (obr. 99, 
obr. 100). 
 

 
 
                                                          Obr. 99                                                Obr. 100 
 
 

Pro vyznačování zákazu zastavení v krátkých úsecích nebo na nepravidelných plochách                
se doporučuje užití vodorovné značky č. V 12c „Zákaz zastavení“. 
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(4)  Zákaz vyjádřený značkou č. B 28 končí na nejbližší křižovatce. Pokud má zákaz zastavení platit již 

od křižovatky, umísťuje se značka č. B 28 ve vzdálenosti  do 5 m od hranice křižovatky.  

(5)  Zákaz vyjádřený značkou č. B 28 končí u značky stanovující odlišnou úpravu. Konkrétně se jedná 
o následující značky:  

 č. B 29 „Zákaz stání“  
 značky označujících parkoviště (č. IP 11a  až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b,          

č. IP 13c) 
 č. IJ 4c „Zastávka autobusu“ 
 č. IJ 4d „Zastávka tramvaje“ 
 č. IJ 4e „Zastávka trolejbusu“. 

 
Má-li zákaz zastavení dále pokračovat, je nutno značku č. B 28 opakovat.  
Značka č. B 28 umístěná následně po výše uvedených značkách upravujících stání vozidel 
ukončuje platnost omezení nebo úpravy vyplývajících z jejich významu. 
 

(6)  Platnost zákazu zastavení stanoveného značkou č. B 28 přerušují vodorovné značky označující 
zastávky autobusu, trolejbusu nebo tramvaje (č. V 11a, č. V 11b). Platnost zákazu rovněž 
přerušuje značka č. V 12b „Žluté zkřížené čáry“. Pokud zákaz zastavení pokračuje i za takto 
označenými místy, není nutno značku č. B 28 opakovat.??????????? 

Již není ve vyhlášce, 
 
8.2.3.34 Zákaz stání (č. B 29) 

(1)  Značky č. B 29 se užívá zejména v případech, kdy je nutno v zájmu bezpečnosti a plynulosti 
provozu a s přihlédnutím k místním podmínkám zakázat stání vozidel a umožnit pouze zastavení 
(zejména pro účely zásobování). Ostatní zásady pro užívání a umísťování značky č. B 29 jsou 
stejné jako pro značku č. B 28. 

(2)  Zákaz vyjádřený značkou č. B 29 končí u značky stanovující odlišnou úpravu. Konkrétně se jedná 
o následující značky:  

 č. B 28 „Zákaz zastavení“  
 značky označujících parkoviště (č. IP 11a  až č. IP 11c, č. IP 11f až č. IP 12, č. IP 13b,           

č. IP 13c) 
 č. IJ 4c „Zastávka autobusu“ 
 č. IJ 4d „Zastávka tramvaje“ 
 č. IJ 4e „Zastávka trolejbusu“. 

 
Má-li zákaz stání dále pokračovat, je nutno značku č. B 29 opakovat.  
Značka č. B 29 umístěná následně po výše uvedených značkách upravujících stání vozidel 
ukončuje platnost omezení nebo úpravy vyplývajících z jejich významu. 
 

(3)  Platnost zákazu stání stanoveného značkou č. B 29 přerušují vodorovné značky označující 
zastávky autobusu, trolejbusu nebo tramvaje (č. V 11a, č. V 11b). Platnost zákazu rovněž 
přerušuje značka č. V 12b „Žluté zkřížené čáry“. Pokud zákaz zastavení pokračuje i za takto 
označenými místy, není nutno značku č. B 29 opakovat. ??????????? 

Již není ve vyhlášce, 
 
 
8.2.3.35 Zákaz vstupu chodců (č. B 30) 
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(1)  Značky č. B 30 se užívá zejména v případech, kdy je nutno v zájmu bezpečnosti provozu vyloučit 
pohyb chodců, pro které jsou k dispozici jiné trasy. Značky se neužívá v případech, kdy zákaz 
vyplývá z obecných ustanovení pravidel provozu (s výjimkou případů, kdy konkrétní situace 
vyžaduje zdůraznění obecné úpravy). Značka se vztahuje i na osoby, které jsou pro účely pravidel 
provozu za chodce považovány. 

(2)  Značka č. B 30 se umísťuje zpravidla u místa, kde lze provoz chodců odklonit na jinou trasu 
(oddělený chodník, stezku pro chodce, apod.). 

 
 

8.2.3.36 Zákaz vjezdu osobních přepravníků (č. B 30a)                                                                      

Značky č. B 30a se užívá zejména v případech, kdy je nutno v zájmu bezpečnosti provozu, zejména 
bezpečnosti chodců, vyloučit pohyb osob na osobních přepravnících. Značky se užívá v případech, kdy 
je stanovení zákazu vzhledem k četnosti pohybu osob na osobním přepravníku účelné.  
Značka nezakazuje vedení osobního přepravníku chodcem. 
 
 
8.2.3.37 Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti (č. B 31) 

(1)  Značky č. B 31 se užívá zejména v případech, kdy je nutno v zájmu bezpečnosti provozu vyloučit 
pohyb jezdců na zvířeti, pro které jsou k dispozici jiné trasy. Značka zakazuje i vedení nebo hnaní 
zvířete. Značky se užívá v případech, kdy je stanovení zákazu vzhledem k četnosti pohybu jezdců 
na zvířeti účelné.  

(2)  Značka č. B 31 se umísťuje zpravidla u místa, kde lze provoz jezdců na zvířeti odklonit na 
samostatnou stezku nebo mimo pozemní komunikaci. 

 

8.2.3.38 Jiný zákaz (č. B 32)                                                                                                                      

(1)  Značky č. B 32 se užívá ke stanovení zákazu, který nelze vyjádřit jinou zákazovou značkou. Zákaz 
se vyjadřuje stručným nápisem uvnitř značky.  

(2)  Značkou s nápisem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ se zakazuje bezdůvodné vjetí do takto označené 
komunikace.  

(3)  Značkou s nápisem „CNG“ nebo „LPG“ se zakazuje vjezd vozidla s označeným druhem pohonu 
(stlačený zemní plyn nebo zkapalněný propan butan) do takto označeného úseku (obr. 101).  

 

 
Obr. 101 

 
(4)  Značky s nápisem „SMOG“ se užívá ke stanovení k zákazu vjezdu i zákazu jízdy na území,          

pro které byla vyhlášena smogová situace (podle zvláštního právního předpisu). V takovém 
případě se značky zpravidla umísťují nejen při vjezdu, ale i na vybraných místech uvnitř dotčené 
oblasti. Případné doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. 
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Obr. 102 
 
 

8.2.3.39 Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem (č. B 33) 
 
(1)  Značky č. B 33 se užívá zejména v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám 

(šířkové uspořádání, poloměry směrových oblouků pozemní komunikace, apod.) stanovit zákaz 
vjezdu pro vozidla s přívěsem nebo s návěsem. 

(2)  Ostatní zásady pro užití a umístění značky č. B 33 platí obdobně jako pro značku č. B 4 (viz čl. 
8.2.3.4). 

 
 
8.2.3.40 Nejmenší vzdálenost mezi vozidly (č. B 34) 

(1)  Značky č. B 34 se užívá zejména v případech, kdy je nutno s přihlédnutím k místním podmínkám 
(zlepšení podmínek pro předjíždění vozidel, z důvodu nedostatečné únosnosti mostního objektu 
nebo pozemní komunikace, apod.) zakázat pro řidiče motorového vozidla jízdu za motorovým 
vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší, než je vzdálenost uvedená na značce.  

(2)  Stanovená nejmenší vzdálenost se uvádí zpravidla v celých desítkách metrů. V případě delšího 
úseku platnosti značky se doporučuje značku č. B 34 v průběhu omezení opakovat. Rovněž je 
nutno značku opakovat, pokud má zákaz pokračovat i za křižovatkou. V případě, že platnost 
značky není ukončena křižovatkou, je nutno k ukončení platnosti užít značky č. B 34                       
s dodatkovou tabulkou č. E 8c „Konec úseku“. 

(3)  Platnost značky č. B 34 lze omezit užitím dodatkové tabulky, pro určitý druh vozidla dodatkovou 
tabulkou č. E 5 „Největší povolená hmotnost“ nebo č. E 9 „Druh vozidla“ (obr. 103). 

 

 
 

Obr. 103 
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8.2.4. Příkazové značky (skupina C) 

 
8.2.4.1  Kruhový objezd (č. C 1)                                                                                                

(1)  Značky č. C 1 se užívá ke stanovení přikázaného směru jízdy na křižovatce s kruhovým objezdem 
(okružní křižovatce).  Přikázaný směr jízdy označují šipky zobrazené na značce. 

(2)  Pro označení přednosti v jízdě pro řidiče jedoucí po okružním pásu křižovatky se značka č. C 1 
doplňuje značkou č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“ nebo č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“.  Značka 
č. P4 nebo č. P6 se v takovém případě umisťuje nad značkou č. C 1 (obr. 92). Při takové úpravě   
se již na okružním pásu neužívají značky č. P 2 „Hlavní pozemní komunikace“. 

 

 
 

Obr. 92 
 
 
(3)  Značka č. C 1 se umisťuje ve vzdálenosti do 10 m před okrajem okružního pásu křižovatky.  

 
Zmínit obě varianty? 

 

8.2.4.2  Přikázaný směr jízdy přímo (č. C 2a)                                                           

(1)  Značkou č. C 2a se stanovuje příkaz k jízdě přímo. Užívá se především v případech, kdy je tím 
vyjádřen zákaz odbočování vpravo i vlevo (náhrada za nepřípustnou kombinaci značek č. B 24a a 
č. B 24b). K vyjádření stanoveného směru jízdy, kde omezení spočívá jen v zákazu odbočování 
vpravo nebo vlevo (např. na křižovatce stykové), se užívá přednostně příslušné zákazové značky 
č. B 24a nebo č. B 24b.  

(2)  Platnost značky lze omezit užitím dodatkové tabulky. Pro určitý druh vozidla např. dodatkovou 
tabulkou č. E 9 „Druh vozidla“. Omezení platnosti značky pro cyklisty a jejich možný směr jízdy se 
označuje užitím dodatkové tabulky č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů‘‘ (obr. 93). 

 
 

 
 

Obr. 93 
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(3)  Pro stanovení příkazu k jízdě přímo jen pro vozidla jedoucí v jednom jízdním pruhu se značka 

umisťuje nad příslušný jízdní pruh. Značkou č. C 2a společně s dalšími značkami této skupiny     
(č. C 2b až č. C 2f) lze umístěním nad příslušnými jízdními pruhy stanovit místní úpravu provozu - 
řazení do řadicích pruhů (obr. 94). Pokud se pro označení zmíněné místní úpravy provozu 
využívá umístění značky při okraji vozovky, je kombinace značek č. C 2a až č. C 2f nepřípustná, je 
nutno užít pouze značky č. IP 19 „Řadicí pruhy“. 

 
 

 
 
 

Obr. 94 
 

 
(4)  Pro stanovení přikázaného směru jízdy přímo se značka č. C 2a umisťuje ve vzdálenosti do 25 m 

před hranicí křižovatky nebo před místem, ke kterému se příkaz vztahuje. Pokud je značkami 
upravena přednost v jízdě na křižovatce, lze značku č. C 2a umístit pod značku č. P 2 "Hlavní 
pozemní komunikace" nebo č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“.  

(5)  V případě označení řadicího pruhu se značka č. C 2a umisťuje nad příslušným jízdním pruhem 
v místě, kde je již řadicí pruh v plné šířce. 

 
 
8.2.4.3  Přikázaný směr jízdy vpravo (č. C 2b) 

Značkou č. C 2b se stanovuje příkaz k jízdě vpravo. Značka se užívá a umisťuje podle stejných zásad 
jako značka č. C 2a. 
 
 
8.2.4.4  Přikázaný směr jízdy vlevo (č. C 2c) 

Značkou č. C 2c se stanovuje příkaz k jízdě vlevo. Značka se užívá a umisťuje podle stejných zásad jako 
značka č. C 2a. 
 
 
8.2.4.5  Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo (č. C 2d) 
 
Značkou č. C 2d se stanovuje příkaz k jízdě přímo nebo vpravo. Značka se užívá a umisťuje podle 
stejných zásad jako značka č. C 2a. 
 
 
8.2.4.6  Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo (č. C 2e) 
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Značkou č. C 2e se stanovuje příkaz k jízdě přímo nebo vlevo.  Značka se užívá a umisťuje podle 
stejných zásad jako značka č. C 2a. 
 
 
8.2.4.7  Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo (č. C 2f) 

Značkou č. C 2f se stanovuje příkaz k jízdě vpravo nebo vlevo. Značka se užívá a umisťuje podle 
stejných zásad jako značka č. C 2a. 
 
 
 
8.2.4.8  Přikázaný směr jízdy zde vpravo (č. C 3a) 

Značkou č. C 3a se stanovuje příkaz k jízdě vpravo bezprostředně před značkou. 
Značkou se označuje zejména směr jízdy před uzavírkou pozemní komunikace nebo jiným dopravním 
omezením apod. 
 
 
8.2.4.9 Přikázaný směr jízdy zde vlevo (č. C 3b) 

Značkou č. C 3b se stanovuje příkaz k jízdě vlevo bezprostředně před značkou. 
Značkou se označuje zejména směr jízdy před uzavírkou pozemní komunikace nebo jiným dopravním 
omezením apod. 
 
 
8.2.4.10  Přikázaný směr objíždění vpravo (č. C 4a) 

(1)  Značkou č. C 4a se stanovuje příkaz k objíždění ve směru vpravo od značky. Značkou se označuje 
zejména směr objíždění dopravního ostrůvku (dělicího, směrovacího, ochranného nebo 
nástupního) nebo překážky na pozemní komunikaci. 

(2)  Značka se umisťuje na čelo dopravního ostrůvku nebo při pravém okraji překážky na pozemní 
komunikaci, popřípadě pracovního stroje. Při umístění značky na ochranném ostrůvku přechodu 
pro chodce, místa pro přecházení nebo nástupního ostrůvku lze v zájmu zachování dostatečné 
viditelnosti na tato místa užít značky č. C 4a ve zmenšené velikosti. 

Symboly na dopravních majácích? 

(3)  Při společném užití se směrovací deskou se značka č. C 4a umísťuje nad dopravním zařízením     
č. Z 4b „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“ nebo č. Z 4e „Směrovací deska se 
šipkou doprava“. 

 
 
8.2.4.11  Přikázaný směr objíždění vlevo (č. C 4b) 
 
Značkou č. C 4b se stanovuje příkaz k objíždění ve směru vlevo od značky. Značka se umísťuje podle 
stejných zásad jako značka č. C 4a.  
Při společném užití se směrovací deskou se značka č. C 4b umísťuje nad dopravním zařízením č. Z 4a 
„Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“ nebo č. Z 4d „Směrovací deska se šipkou 
doleva“. 
 
 
8.2.4.12  Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo (č. C 4c) 
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Značkou č. C 4c se stanovuje příkaz k objíždění ve směru vlevo nebo vpravo od značky. Značkou        
se zejména označuje čelo směrovacího ostrůvku nebo zvýrazňuje místo, kde začíná fyzické oddělení 
jízdních pruhů jednoho jízdního směru. Značka se umísťuje podle stejných zásad jako značka č. C 4a.  
Při společném užití se směrovací deskou se značka č. C 4c umísťuje nad dopravním zařízením č. Z 4c 
„Směrovací deska středová“. 
 
 
 
8.2.4.13 Sněhové řetězy (č. C 5a) 

(1)  Značky č. C 5a se užívá jen v případech, kdy je nutno s ohledem na podmínky sjízdnosti pozemní 
komunikace stanovit povinnost užití sněhových řetězů pro motorová vozidla o třech a více 
kolech. Přitom je třeba mít na zřeteli skutečnost, že pro povinné užití sněhových řetězů musí být 
vozovka dostatečně pokryta sněhovou nebo ledovou vrstvou. Platnost značky se nevztahuje na 
vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty. 

(2)  Značka se zpravidla umisťuje u místa, kde lze zastavit a nasadit sněhové řetězy bez narušení 
bezpečnosti a plynulosti provozu.  K včasnému upozornění na takto označený úsek pozemní 
komunikace se užívá značky předběžné, a to na místě, kde lze ještě využít jiné trasy nebo kde lze 
bezpečně otočit vozidlo.  

(3)  Značka se umisťuje na vjezdu do označeného úseku komunikace nebo na všech vjezdech           
do označené oblasti. Pokud má příkaz platit již od křižovatky, umisťuje se značka u hranice 
křižovatky. 

 
 
 
8.2.4.14 Sněhové řetězy - konec (č. C 5b) 

(1)  Značky č. C 5b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 5a. 

(2)   Značka se umisťuje na výjezdu z označeného úseku komunikace nebo na všech výjezdech 
z označené oblasti, kde končí povinnost užití sněhových řetězů.  

 
 
8.2.4.15 Nejnižší dovolená rychlost (č. C 6a) 

(1)  Značky č. C 6a se užívá zejména v případech, kdy je žádoucí v zájmu zvýšení plynulosti provozu 
stanovit hranici nejnižší dovolené rychlosti. Zmíněné omezení lze stanovit na takovém úseku 
pozemní komunikace, který svými parametry vyhovuje za normálních podmínek bezpečné jízdě 
nejméně takovou rychlostí, která je na značce uvedena. Pokračuje-li příkaz i za křižovatkou, je 
nutno značku opakovat.  

(2)  Hranice rychlosti se na značce uvádí v celých km. K včasnému upozornění na takto označený 
úsek pozemní komunikace se užívá značky předběžné, a to na místě, kde lze ještě využít jiné 
trasy. 

(3)  Příkaz týkající se pouze konkrétního jízdního pruhu se vyjadřuje umístěním značky č. C 6a nad 
příslušný jízdní pruh nebo užitím značek č. IP 17 až č. IP 18c a č. IP 21 obsahujících symbol značky 
č. C 6a. Ve vyhlášce už není ukončení značky s jiným údajem. 

 
 
8.2.4.16 Konec nejnižší dovolené rychlosti (č. C 6b) 
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Značkou č. C 6b se ukončuje platnost příkazu vyjádřeného značkou č. C 6a, pokud končí mimo 
křižovatku. Na značce č. C 6b se uvádí stejné číslo jako na značce č. C 6a, jejíž platnost ukončuje. 
 
 
8.2.4.17 Stezka pro chodce (č. C 7a)          

(1)  Značky č. C 7a se užívá ke stanovení příkazu pro chodce (a osoby považované za chodce ve 
smyslu pravidel provozu), použít v daném směru takto označený pruh nebo stezku. Pohyb 
chodců může být navíc usměrněn i užitím značky č. B 30 „Zákaz vstupu chodců“ ve směru 
zákazu vstupu chodců. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. K výjimkám 
z platnosti značky lze přistoupit pouze v ojedinělých a odůvodněných případech a nesmí tím být 
ohrožena bezpečnost chodců. 

(2)  Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. 

(3)  Značkou č. C 7a se rovněž ukončuje platnost příkazu vyplývajícího z dříve umístěných značek 
stanovujících odlišné příkazy. Konkrétně se jedná o značky č. C 8a „Stezka pro cyklisty“, č. C 9a 
„Stezka pro chodce a cyklisty společná“ a č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.   

Již není ve vyhlášce, ale zřejmě platí. 

(4)  Značka č. C 7a se umisťuje na začátku stezky pro chodce. Pokračuje-li stezka pro chodce i za 
místem křížení s jinou pozemní komunikací, je nutno značku č. C 7a opakovat.  

 
 
 
8.2.4.18 Konec stezky pro chodce (č. C 7b)                                                       

(1)  Značky č. C 7b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 7a, pokud není 
ukončeno křížením s jinou pozemní komunikací.  

(2)  Značky se neužije v případě, pokud navazuje odlišný příkaz vyjádřený jinou příkazovou značkou. 
Konkrétně se jedná o značky: 

 č. C 8a „Stezka pro cyklisty“,  
 č. C 9a „Stezka pro cyklisty a chodce společná“, 
 č. C 10a „Stezka pro cyklisty a chodce dělená“. 

Již není ve vyhlášce, ale zřejmě platí. 

 
(3)  Značka č. C 7b se umisťuje na konci stezky pro chodce, a to i v případě, že stezka končí vyústěním 

na pozemní komunikaci s provozem vozidel; této značky se neužije v případě, pokud je křížení 
stezky s pozemní komunikací provedeno vodorovnou značkou č. V 7a „Přechod pro chodce“ 
nebo č. V 8c „Sdružený přechod pro chodce a cyklisty“. 

 
 
8.2.4.19 Stezka pro cyklisty (č. C 8a) 
 
(1)  Značky č. C 8a se užívá se stanovení příkazu pro cyklisty užít v daném směru takto označený pruh 

nebo stezku. Cyklistický provoz může být navíc usměrněn i užitím značky č. B 8 „Zákaz vjezdu 
jízdních kol“ ve směru zákazu vjezdu pro cyklisty. Stezky může užít i osoba vedoucí jízdní kolo, 
osoba pohybující se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo obdobném sportovním vybavení. 
Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. K výjimkám z platnosti značky lze přistoupit 
pouze v ojedinělých a odůvodněných případech a nesmí tím být ohrožena bezpečnost cyklistů. 

(2)  Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. 
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(3)  Značkou č. C 8a se rovněž ukončuje platnost příkazu vyplývajícího z dříve umístěných značek 
stanovujících odlišné příkazy. Konkrétně se jedná o značky č. C 7a „Stezka pro chodce“, č. C 9a 
„Stezka pro chodce a cyklisty společná“ a č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.   

Již není ve vyhlášce, ale zřejmě platí. 

(4)  Značka č. C 8a se umisťuje na začátku stezky pro cyklisty. Pokračuje-li stezka i za místem křížení 
s jinou pozemní komunikací, je nutno značku opakovat. Takové křížení je zpravidla vhodné 
vyznačit vodorovnou značkou č. V 8a „Přejezd pro cyklisty“.  

 
 
8.2.4.20  Konec stezky pro cyklisty (č. C 8b) 

(1)  Značky č. C 8b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 8a, pokud není 
ukončeno křížením s jinou pozemní komunikací.  

(2)  Značky se neužije v případě, pokud navazuje odlišný příkaz vyjádřený jinou příkazovou značkou. 
Konkrétně se jedná o značky: 

 č. C 7a „Stezka pro chodce“,  
 č. C 9a „Stezka pro cyklisty a chodce společná“, 
 č. C 10a „Stezka pro cyklisty a chodce dělená“. 

(3)  Značka č. C 8b se umisťuje na konci stezky pro cyklisty, a to i v případě, že stezka končí 
vyústěním na pozemní komunikaci s provozem ostatních vozidel; této značky se neužije 
v případě, kdy je křížení stezky s  pozemní komunikací provedeno vodorovnou značkou č. V 8a 
„Přejezd pro cyklisty“, č. V 8b „ Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“          
nebo   č. V 8c „Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“. 

(4)  Před vyústěním stezky pro cyklisty na jinou pozemní komunikaci je možno pro zdůraznění 
povinnosti cyklisty dát přednost v jízdě umístit na stezce značku č. P 4 nebo případně č. P 6. 

 
 
8.2.4.21  Stezka pro chodce a cyklisty společná (č. C 9a) 

(1)  Značky č. C 9a se užívá se stanovení příkazu pro chodce a cyklisty užít v daném směru takto 
označený pruh nebo stezku. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. Předpokladem 
zmíněné úpravy je taková intenzita pěšího a cyklistického provozu ve vztahu k šířkovým 
poměrům stezky, aby se tito účastníci provozu mohli po vymezené trase společně pohybovat při 
respektování požadavku se navzájem neohrožovat. K výjimkám z platnosti značky lze přistoupit 
pouze v ojedinělých a odůvodněných případech a nesmí tím být ohrožena bezpečnost chodců a 
cyklistů. 

(2)  Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. 

(3)  Značkou č. C 9a se rovněž ukončuje platnost příkazu vyplývajícího z dříve umístěných značek 
stanovujících odlišné příkazy. Konkrétně se jedná o značky č. C 7a „Stezka pro chodce“, č. C 8a 
„Stezka pro cyklisty “ a č. C 10a „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“.   

Již není ve vyhlášce, ale zřejmě platí. 

 
(4)  Značka č. C 9a se umisťuje na začátku stezky pro chodce a cyklisty. Pokračuje-li stezka i za 

místem křížení s pozemní komunikací, je nutno značku opakovat. Takové křížení je zpravidla 
vhodné vyznačit vodorovnou značkou č. V 8b „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro 
chodce“ nebo č. V 8c „Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“. 
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8.2.4.22  Konec stezky pro chodce a cyklisty společné (č. C 9b) 

(1)  Značky č. C 9b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 9a, pokud není 
ukončeno křížením s jinou pozemní komunikací.  

(2)  Značky č. C 9b se neužije v případě, pokud navazuje odlišný příkaz vyjádřený jinou příkazovou 
značkou. Konkrétně se jedná o značky: 

 č. C 7a „Stezka pro chodce“,  
 č. C 8a „Stezka pro cyklisty“, 
 č. C 10a „Stezka pro cyklisty a chodce dělená“. 

(3)  Značka č. C 9b se umisťuje na konci stezky pro chodce a cyklisty, a to i v případě, že stezka končí 
vyústěním na pozemní komunikaci s provozem ostatních vozidel; této značky se neužije 
v případě, kdy je křížení stezky s  pozemní komunikací provedeno vodorovnou značkou                
č. V 8b „ Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ nebo č. V 8c „Sdružený přechod 
pro chodce a přejezd pro cyklisty“. 

 
8.2.4.23  Stezka pro chodce a cyklisty  dělená (č. C 10a) 
 
(1)  Značky č. C 10a se užívá se stanovení příkazu pro chodce a cyklisty užít v daném směru takto 

označený pruh nebo stezku. Značka rovněž vyznačuje vzájemné situování stezky pro chodce a 
stezky pro cyklisty. Jiným účastníkům provozu je užití stezky zakázáno. Předpokladem zmíněné 
úpravy je taková intenzita pěšího a cyklistického provozu ve vztahu k šířkovým poměrům stezky, 
aby se tito účastníci provozu mohli po vymezené trase bezpečně pohybovat. K výjimkám 
z platnosti značky lze přistoupit pouze v ojedinělých a odůvodněných případech a nesmí tím být 
ohrožena bezpečnost chodců a cyklistů. 

(2)  Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. 

(3)  Značkou č. C 10a se rovněž ukončuje platnost příkazu vyplývajícího z dříve umístěných značek 
stanovujících odlišné příkazy. Konkrétně se jedná o značky č. C 7a „Stezka pro chodce“, č. C 8a 
„Stezka pro cyklisty “ a č. C 9a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“.   

Již není ve vyhlášce, ale zřejmě platí. 

 
(4)  Značka č. C 10a se umisťuje na začátku stezky pro chodce a cyklisty. Pokud to stavební 

uspořádání stezky umožňuje, umisťuje se značka na rozhraní samostatně vyznačených stezek. 
Jinak se značka umísťuje při pravém okraji stezky. Provedení značky č. C 10a odpovídá 
skutečnosti z hlediska vzájemného uspořádání obou stezek.Pokračuje-li stezka i za místem 
křížení s pozemní komunikací, je nutno značku opakovat. Takové křížení je zpravidla vhodné 
vyznačit vodorovnou značkou č. V 8b „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ 
nebo č. V 8c „Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“. 

 
 
 
8.2.4.24  Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené(č. C 10b) 

(1)  Značky č. C 10b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 10a, pokud není 
ukončeno křížením s jinou pozemní komunikací.  



 

TP 65 – měsíc/rok  87   

(2)  Značky č. C 10b se neužije v případě, pokud navazuje odlišný příkaz vyjádřený jinou příkazovou 
značkou. Konkrétně se jedná o značky: 

 č. C 7a „Stezka pro chodce“,  
 č. C 8a „Stezka pro cyklisty“, 
 č. C 9a „Stezka pro cyklisty a chodce společná“. 

(3)  Značka č. C 10b se umisťuje na konci stezky pro chodce a cyklisty, a to i v případě, že stezka končí 
vyústěním na pozemní komunikaci s provozem ostatních vozidel; této značky se neužije 
v případě, kdy je křížení stezky s  pozemní komunikací provedeno vodorovnou značkou                
č. V 8b „ Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“ nebo č. V 8c „Sdružený přechod 
pro chodce a přejezd pro cyklisty“. 

 
 
8.2.4.25  Stezka pro jezdce na zvířeti (č. C 11a) 

(1)  Značky č. C 11a se užívá ke stanovení příkazu pro jezdce na zvířeti užít v daném směru takto 
označený pruh nebo stezku. Směr pohybu jezdců na zvířeti může být navíc usměrněn i užitím 
značky č. B 31 „Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti“ ve směru zákazu vjezdu pro jezdce na zvířeti. 
Stezky může užít i osoba vedoucí takové zvíře, jiným účastníkům provozu je užití stezky 
zakázáno.  

(2)  Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. 

(3)  Značka č. C 11a se umisťuje na začátku stezky pro jezdce na zvířeti. Pokračuje-li stezka i za 
místem křížení s jinou pozemní komunikací, je nutno značku č. C 11a opakovat.  

 
 
8.2.4.26  Konec stezky pro jezdce na zvířeti (č. C 11b) 

(1)  Značky č. C 11b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 11a. 

(2)  Značka č. C 11b se umisťuje na konci stezky pro jezdce na zvířeti, a to i v případě, že stezka končí 
vyústěním na pozemní komunikaci s provozem vozidel. 

 
 
8.2.4.27  Přikázaný jízdní pruh (č. C 12a) 

(1)  Značky č. C 12a se užívá ke stanovení příkazu pro vyznačený druh vozidla nebo pro vyznačený 
účel užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Druh vozidla se vyznačuje příslušným 
symbolem v provedení odpovídajícím symbolu z příslušné zákazové značky, účel se vyznačuje 
stručným nápisem (např. „TAXI“ apod.). 

(2)  Značky se užívá zejména k označení úpravy zařazování jednotlivých druhů vozidel do jízdních 
pruhů, pro označení jízdního pruhu vybudovaného k danému účelu (např. při zvýšení počtu 
jízdních pruhů ve směru klesání pro oddělení těžkých nákladních automobilů), apod. Pokračuje-li 
přikázaný jízdní pruh i za křižovatkou, je nutno značku č. C 12a opakovat. 

(3)  Značka se umisťuje nad příslušným jízdním pruhem určeným pro daný druh vozidla nebo účel.  
Přikázaný jízdní pruh a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům lze označit i užitím 
značek č. IP 17 až č. IP 19 a č. IP 21 obsahujících symbol značky č. C 12a (obr. 95). 
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Obr. 95 
 
 
8.2.4.28  Konec přikázaného jízdního pruhu (č. C 12b) 

Značky č. C 12b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 12a, pokud končí 
mimo křižovatku. Na značce č. C 12b se uvádí stejný symbol vozidla nebo nápis jako na značce        
č. C 12a, jejíž platnost ukončuje. 
 
 
8.2.4.29  Rozsviť světla (č. C 13a) 

(1)  Značky č. C 13a se užívá ke stanovení příkazu pro řidiče rozsvítit světla stanovená pro jedoucí 
vozidla za snížené viditelnosti. Značky č. C 13a se užívá zejména v případech, kdy je žádoucí     v 
zájmu bezpečnosti provozu rozšířit nebo zdůraznit obecně stanovenou povinnost (např. 
v dostatečné vzdálenosti před vjezdem nebo při vjezdu do tunelu).  

(2)  Značka se umisťuje u začátku platnosti příkazu. Pro upozornění na následující příkaz lze užít 
značky předběžné. Pokračuje-li příkaz i za křižovatkou, je nutno značku č. C 13a opakovat. 

 
 
8.2.4.30  Rozsviť světla – konec (č. C 13b) 

Značky č. C 13b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 13a, pokud končí 
mimo křižovatku. Užitím značky není dotčena povinnost užití stanoveného osvětlení vyplývající 
z obecné úpravy provozu. 
 
 
8.2.4.31 Jiný příkaz (č. C 14a) 

(1)  Značky č. C 14a se užívá se stanovení značky jiného příkazu než toho, který je možno uložit jinou 
značkou. Příkaz se uvádí stručným nápisem na značce.  

(2)  Značkou č. C 14a je možno ukládat příkazy jednotlivým skupinám účastníků provozu, např. 
řidičům („Užij zakládací klíny“, apod.), cyklistům („Cyklisto, veď kolo“, „Užij podjezdu“, apod.), 
chodcům („Přejdi na druhou stranu“, „Užij nadchodu“, apod.). 

(3)  Způsob a místo umístění značky č. C 14a vyplývá z obsahu příkazu a jeho určení pro jednotlivé 
účastníky provozu. Pro řidiče se značka umísťuje zpravidla při okraji vozovky, pro chodce ji lze 
umístit na chodníku (pro lepší viditelnost např. i rovnoběžně s osou pozemní komunikace), apod. 
Není-li zřejmé, kterým směrem se nachází objekt, k němuž se příkaz vztahuje (např. podchod, 
nadchod, stezka), doplňuje se značka č. C 14a dodatkovou tabulkou č. E 7a nebo č. E 7b 
„Směrová šipka“ (obr. 96). 
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Obr. 96 
 
 
 
8.2.4.32  Konec jiného příkazu (č. C 14b) 

Značky č. C 14b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 14a. Na značce je 
uveden stejný nápis jako na značce č. C 14a.  

 

9.2.4.33  Zimní výbava (č. C 15a)                                                                      

(1)  Značky č. C 15a se užívá ke stanovení příkazu pro řidiče motorových vozidel kategorie M nebo N 
splnit pro další jízdu podmínky stanovené zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez 
ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky. 

(2)  Mimo období platnosti příkazu je nezbytné značku zakrýt nebo odstranit.  

(3)  Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje se uvádějí na dodatkové tabulce. Období 
platnosti značky lze např. omezit užitím dodatkové tabulky č. E 13 „Text nebo symbol“ 
s vyznačením období platnosti (obr. 97). 

 

Obr. 97 

(4)  Značka se umisťuje u místa, kde lze pro další jízdu využít jinou trasu nebo otočit vozidlo bez 
narušení bezpečnosti a plynulosti provozu. K včasnému upozornění na takto označený úsek 
pozemní komunikace nebo oblast se užívá značky předběžné, a to na místě, kde lze ještě využít 
jiné trasy nebo kde lze bezpečně otočit vozidlo.  

(5)  Značka se umisťuje na vjezdu do označeného úseku komunikace nebo na všech vjezdech           
do označené oblasti. Pokud má příkaz platit již od křižovatky, umisťuje se značka u hranice 
křižovatky. 
 

 
 
8.2.4.34  Zimní výbava – konec (č. C 15b)          
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(1)  Značky č. C 15b se užívá k ukončení platnosti příkazu vyjádřeného značkou č. C 15a. 

(2)   Značka se umisťuje na výjezdu z označeného úseku komunikace nebo na všech výjezdech 
z označené oblasti, kde končí povinnost zimní výbavy vozidla.  

. 
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