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Část H  OZNAČOVÁNÍ  NÁZVŮ  ULIC

1 UŽITÍ  A  PROVEDENÍ  DOPRAVNÍCH  ZNAČEK 

1.1 Všeobecně

V této  části  jsou  stanoveny  zásady  pro  užití,  a  provedení  jednotlivých  dopravních  značek  ODZ 
označujících ulice. Označení názvu ulice a směru k ní má (společně s označením ulice na vlastním 
objektu) pro orientaci v obci (v zastavěném území) základní význam.

1.2 Dopravní značky 

1.2.1 Označení názvu ulice (č. IS 22a až č. IS 22f)

Dopravní značka informuje o názvu, průběhu a případně i o směru k vyznačené ulici. Pokud je to pro 
orientaci  významné,  mohou  být  na  značce  označující  směr  uvedeny  i  orientační  čísla  objektů 
nacházející se v daném směru.

V názvu ulice jsou v některých případech další obecná označení (např. třída, nábřeží, náměstí). Toto 
označení  lze  případně  zkrátit  (např.  tř.,  nábř.,  nám.).  V  rámci  jedné  obce  je  nezbytné  jednotné 
provedení takové úpravy.

Značka č. IS 22a informuje o názvu ulice, na které je značka umístěna. V odůvodněném případě lze 
užít i symbolu této značky na velkoplošné značce – návěsti před křižovatkou (obr. ).

Informace o směru k uvedené ulici je vyjádřena na příslušné značce provedením šipky:

• Přímo – svislá šipka vlevo 

• Šikmo vlevo – šikmá šipka vlevo

• Vlevo - vodorovná šipka vlevo

• Šikmo vpravo – šikmá šipka vpravo

• Vpravo – vodorovná šipka vpravo

• Vlevo a vpravo - vodorovné šipky vlevo a vpravo.
      V uvedeném pořadí  se podle směru uvedené značky řadí při  společném umístění na jedné 

konstrukci.  (obr. ).



2  UMÍSŤOVÁNÍ  DOPRAVNÍCH ZNAČEK

2.1 Všeobecně
     
V této části jsou uvedeny zásady pro užití dopravních značek označujících název ulice zejména ve 
vztahu  ke  křižovatce.  Obecné  zásady  pro  umístění  značek  ve  vztahu  ke  směru  provozu  (boční  
umístění, výškové umístění apod.) jsou obsahem TP 65.

Značku lze umístit samostatně pro označení jedné ulice nebo se s výhodou umísťuje společně více 
značek pro označení směrů k více ulicím. 

Značky č. IS 22a až č. IS 22f nelze umísťovat společně s jinými dopravními značkami. Ve výjimečném 
případě  mohou  být  kombinovány  s významným  komunálním  cílem.  Při  umístění  značky  (sestavy 
značek) se zohledňují konkrétní podmínky a zejména skupina účastníků provozu, pro které je určena. 
      
      
2.2 Posloupnost

Pokud jsou na křižovatce ulic kromě značek označujících název ulice i jiné značky ODZ, umísťují se  
značky označující ulice blíže ke křižovatce. (obr.).
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2.3 Vzdálenost

Pokud  to  místní  podmínky  dovolují,  lze  značku  (značky)  umístit  před  křižovatkou  s danou  ulicí 
obdobně jako směrovou tabuli (obr. )

S přihlédnutím k místním podmínkám a s ohledem na co nejlepší viditelnost lze značky s označením 
názvu  ulice  umístit  i  v prostoru  křižovatky.  V prostoru  křižovatky  musí  být  zachovány  rozhledové 
poměry.

Na komunikacích přednostně užívaných chodci  lze  využít  místa,  odkud je  značka viditelná z více 
směrů (např. nároží, střed náměstí apod.). Značky mohou být oboustranné a směřující do více směrů 
při umístění na společném sloupku (obr. ).




