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Lekce číslo 2

Vodorovné dopravní značení

Jízdní pruhy

Křižovatky a jejich dělení



Úvod

Zákon upravující provoz na pozemích komunikacích na území České republiky
je zákon č. 361/2000 Sb.

Dopravní značky v České republice řídí ministerstvo dopravy a policie.

Dopravní značky jsou téměř stejné v celé Evropě, avšak s malými změnami
(např. text je v českém jazyce; některé rozdíly jsou v barvách).

Dopravní značky upravuje vyhláška č. 30/2001 Sb., mnohokrát pozměněná a 
nahrazená vyhláškou 294/2015 Sb., která je v platnosti od 1. ledna 2016.

České dopravní značky zobrazují postavy s realistickými siluetami.



Vodorovné dopravní značení

Jak již bylo uvedeno v lekci číslo 1, vodorovné dopravní značky (dále jen

dopravní značky) se používají samostatně nebo vedle svislých dopravních

značek, zdůrazňují nebo zpřesňují jejich význam. Dopravní značky jsou

vyznačeny barvou nebo jiným srozumitelným způsobem.



Stálé dopravní 

značení

Stálá dopravní značkení

mají obvykle bílou barvu a 

používají se především k 

upřesnění významu

svislých dopravních

značek.



Podélná čára souvislá

Značka se používá zejména k oddělení jízdních pruhů s 

protisměrným provozem, k oddělení části řadicích pruhů 

a k oddělení části odbočovacího nebo připojovacího 

pruhu od průběžného pruhu.

Slouží-li značka k oddělení jízdních pruhů s protisměrným 

provozem, musí řidič jet vpravo od této značky.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem 

přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování 

na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění 

na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní 

komunikaci.



Dvojitá podélná čára souvislá

Značka se používá k oddělení protisměrných jízdních 

pruhů na vozovce s více než dvěma jízdními pruhy. 

Značku lze v odůvodněných případech použít také na 

vozovce se dvěma jízdními pruhy.

Řidič je povinen jet vpravo od této značky.

Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem 

přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.



Podélná čára přerušovaná

Značka se používá k vyznačení a oddělení jízdních pruhů. 

K oddělení protisměrných jízdních pruhů se používá v 

úsecích, kde je zajištěn dostatečný rozhled pro předjíždění 

a kde se nenachází místo vyžadující zvýšenou pozornost.

Značku lze přejíždět při dodržení příslušných ustanovení 

vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích.

Značka se provádí s mezerami dvojnásobné délky než 

délka úseček.



Podélná čára souvislá doplněná čárou 

přerušovanou

Jsou-li touto značkou odděleny jízdní pruhy s 

protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen 

pravé čáry z této dvojice čar.

Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom 

směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.



Příčná čára souvislá

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro 

vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru 

křižovatky.

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v 

jízdě!“

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro 

vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru 

křižovatky.

Příčná čára souvislá s nápisem STOP

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Značka vyznačuje 

místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz 

značky „Stůj, dej přednost v jízdě!“.



Přechod pro chodce

Značka vyznačuje místo určené pro přechod chodců přes 

pozemní komunikaci.

Chodce přecházejícího pozemní komunikaci po přechodu 

pro chodce nesmíme ohrozit nebo omezit, tzn. že mu 

nesmí vzniknout žádné nebezpečí a nesmíme mu ani naší 

jízdou či našim vozidlem nijak překážet. Pokud to záměr 

chodce vyžaduje, jsme povinni zastavit vozidlo před 

přechodem pro chodce. A pozor, totéž platí i ve vztahu 

k chodci, který teprve „zjevně hodlá“ přecházet pozemní 

komunikaci po přechodu pro chodce.



Místo pro přecházení

Značka vyznačuje místo uzpůsobené pro přecházení 

chodců přes pozemní komunikaci.

Řidič vozidla nesmí chodce přecházejícího pozemní 

komunikaci v místě pro přecházení ohrozit.

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, 

zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo 

ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na 

vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí 

jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.



Přejezd pro cyklisty

Značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění 

cyklistů přes pozemní komunikaci.

Cyklisté nemají na přejezdu pro cyklisty tzv. přednost před 

vozidly jedoucími po pozemní komunikaci. Platí však, že 

cyklistu již přejíždějícího pozemní komunikaci po 

přejezdu pro cyklisty nesmíme ohrozit (nesmí mu 

vzniknout žádné nebezpečí). Tzn., že pokud se cyklista už 

nachází na přejezdu pro cyklisty, musíme mu umožnit 

bezpečně dokončit přejetí pozemní komunikace.



Směrové šipky

Šipky vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před 

křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr 

jízdy.

Šipky mohou být použity i k potvrzení jinak stanoveného 

směru jízdy.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 

může být provedena pouze obrysem této značky.



Předběžné šipky

Značka vyznačuje blížící se přechod podélné čáry 

přerušované v čáru souvislou a s tím související povinnost 

řidiče se včas zařadit do příslušného jízdního pruhu.



Předběžné šipky

Značka vyznačuje blížící se ukončení jízdního pruhu. 

Řidič je povinen se včas zařadit do průběžného jízdního 

pruhu.



Stání podélné, kolmé, šikmé

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě 

stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní 

komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo 

nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.



Vyhrazené parkoviště

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a popřípadě 

stanovuje způsob stání ve vztahu k okraji pozemní 

komunikace. Při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo 

nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

Na značce lze vhodným nápisem vyznačit, pro koho je 

parkoviště vyhrazeno.



Vyhrazené parkoviště pro vozidlo 

přepravující osobu těžce postiženou nebo 

osobu těžce pohybově postiženou

Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát 

pouze vozidlo označené parkovacím průkazem 

označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně 

postiženou.

Značka vždy doplňuje svislou dopravní značku 

„Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo 

prostoru pro osoby na vozíku.



Omezené stání

Značka vyznačuje dovolené zastavení a stání a stanovuje 

způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace. Při 

stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem 

přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.

V úseku označeném touto značkou je stání dovoleno za 

podmínek stanovených svislou dopravní značkou.



Zastávka autobusu, trolejbusu, nebo 

tramvaje

Značka vyznačuje prostor zastávky vyznačených vozidel veřejné 

hromadné přepravy osob.

Je-li nápis BUS nahrazen nápisem TAXI, jedná se o stanoviště 

vozidel taxislužby určené pro vozidla taxislužby označená střešní 

svítilnou s nápisem TAXI.



Bílá klikatá čára

Značka předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou 

opatrnost.

„Bílá klikatá čára“ upozorňuje na nedefinované nebezpečí. 

Může se jednat o pohyb chodců, o nebezpečnou 

křižovatku apod. Pokud si konkrétního nebezpečí nejsme 

hned vědomi, snížíme raději rychlost jízdy a jsme ve 

střehu. Nebezpečí očekáváme nejčastěji u konce bílé 

klikaté čáry.



Šikmé rovnoběžné čáry

Značka vyznačuje plochu, do které je zakázáno vjíždět 

nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k 

objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní 

komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa 

ležícího mimo pozemní komunikaci.



Jízdní pruh pro cyklisty

Značka vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka 

vyznačuje stanovený směr jízdy.

Na komunikaci s provozem i ostatních vozidel máme 

k cyklistům jedoucím v jízdním pruhu 

pro cyklisty zvláštní povinnosti. Jedná-li se o vyhrazený 

jízdní pruh pro cyklisty, pak je označen též svislou 

dopravní značkou „Vyhrazený jízdní pruh“.



Piktogramový koridor pro cyklisty

Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče 

motorových vozidel upozorňuje, že se na pozemní 

komunikaci nachází zvýšený provoz cyklistů.

Značka má vlastně podobný význam jako výstražná 

značka „Cyklisté“.



Prostor pro cyklisty

Značka vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na 

světelný signál „Volno“.

Vyznačený prostor je určený cyklistům, v tomto prostoru 

tedy nebudou zastavovat vozidlo ostatní řidiči!



Bezpečný odstup

Značka poskytuje základní orientaci pro řidiče v otázce 

doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích 

vozidel.

Značka je zpravidla doplněna příslušnou svislou dopravní 

značkou informující o počtu znaků, které by měl řidič 

vidět v prostoru za vpředu jedoucím vozidlem, a to 

ve vztahu k nejvyšší dovolené popřípadě jiné rychlosti 

nebo k dalším okolnostem (např. mlha, déšť apod.).



Trojúhelníky

Značka vyznačuje nájezd na umělou nerovnost na 

vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební 

úpravou.

Na umělou nerovnost, jejímž účelem je donutit řidiče 

snížit rychlost jízdy, budeme zpravidla upozorněni také 

svislou informativní značkou „Zpomalovací práh“.



Optická psychologická brzda

Značka opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke 

snížení rychlosti vozidla.

Značku lze vyznačit i ve formě uprostřed přerušené 

příčné čáry, přičemž mezera mezi jejími dvěma částmi se 

po směru jízdy postupně zkracuje.



Nápis na vozovce

Značka vyjadřuje různé doplňující údaje. Lze využít i 

vhodné symboly.

Nápisem na vozovce „BUS“ je doplněn vyhrazený jízdní 

pruh pro autobusy nebo trolejbusy.



Žlutá klikatá čára

Značka vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání. Při 

vyznačení plochy pro účely zásobování, může být 

doplněna nápisy „ZAS“.

Značka bývá nepřehlédnutelná, v některých případech tak 

zdůrazňuje zákaz stání, který již vyplývá z ustanovení 

zákona.



Žluté zkřížené čáry

Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, 

pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by 

byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.



Zákaz zastavení, zákaz stání

Zastavení: Značka se provádí jako žlutá čára souvislá u 

okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno 

zastavení a stání. Může být vyznačena i na obrubníku 

vedle vozovky.

Stání: Značka se provádí jako žlutá čára přerušovaná u 

okraje vozovky a vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání. 

Může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.



Přechodné 

dopravní 

značení
Přechodné značky jsou 

vždy označeny žlutou nebo 

oranžovou barvou a 

používají se například 

během silničních prací, k 

označení změn jízdních 

pruhů atd.



Přechodné vodorovné dopravní značení

Dočasné vodorovné značení používá například integrovaný záchranný systém, 

dále při nehodách, označení staveniště nebo pro zvýraznění dočasných změn na

silnici. Vzhled těchto značek je stejný jako u trvalých dopravních značek, změna

je pouze v barvě. Pokud jsou na silnici použity dočasné symboly (např. šipky, 

přechod pro chodce), je označení tvořeno pouze jeho obrysy.

Podívejte se na několik příkladů…



Podélná čára souvislá

Stálé značení Přechodné značení



Přechod pro chodce

Stálé značení Přechodné značení



Směrové šipky

Stálé značení Přechodné značení



Nadřazenost

Vznikne-li na vozovce konflikt mezi stálým

značením a přechodným, řídí se účastníci

provozu přechodným značením. Jednoduše

řečeno, žluté značení je nadřazené bílému.



Jízda v pruzích

Jízda v pruzích je upravena zákonem číslo 361/2000 Sb. O provozu na 

pozemních komunikacích, přesněji hlava třetí, paragraf 11-15.



Jízda v pruzích

Na pozemních komunikacích jezdíme

vpravo a pokud neexistují zvláštní

okolnosti, tak při pravém okraji silnice,

není-li uvedeno jinak. Pokud řidiči jedou

stejným způsobem jak je znázorněno,

nemají dostatečný prostor k manévrování a

v případě náhlého úhybného manévru

nestihnou včas reagovat.



Jízda v pruzích

Řidiči musí věnovat pozornost dvěma

důležitým věcem: dostatečná vzdálenost od

okraje vozovky z důvodu nebezpečí

možného nárazu do obrubníku, ale také z

boční vzdálenosti od protijedoucího

vozidla.



Objíždění překážek

Řidiči nesmí zapomenout na bezpečnou

boční vzdálenost. V tomto případě hrozí

nebezpečí kolize. Pokud řidič nemá

dostatek místa k překonání překážky, je

značně bezpečnější počkat, až projíždějící

vozidlo projede.
1

2



Objíždění překážek

Nezapomeňte. Pokud se řidič chce vyhnout

překážce, nesmí omezit ani ohrozit

protijedoucí vozidla, ale také jakékoli

vozidlo, které ho již začalo předjíždět

zezadu.

1

2



Boční zrcátka

Z postranních zrcátek je snadné zjistit, zda

je vozidlo za vámi dost daleko.

Pokud se vozidlo dotýká okrajů zrcátka, je

velmi blízko. Nezačínejte předjíždět.

Pokud je vozidlo viditelné úplně, je

dostatečně daleko.



Slučování jízdních pruhů

Na obrázku vidíte dva pruhy, které se

sbíhají do jednoho. Není možné rozpoznat,

který z nich je průběžný, a proto mají v

tomto případě vozidla jedoucí v pravém

pruhu přednost v jízdě. V tomto případě

pojede tedy červené vozidlo první.



Slučování jízdních pruhů

Pokud se oba řidiči růžového a modrého

vozidla rozhodnou současně, že přejdou do

prostředního pruhu, pak opět využíváme

pravidlo pravé ruky. V tomto případě to

znamená, že růžové vozidlo přejede jako

první.



Pravidlo ZIPu

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel

jedoucích v průběžném pruhu řidičům

vozidel do tohoto pruhu přejíždějících

z pruhu, který přestal být průběžným, vjet

tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném

pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla

řadit střídavě po jednom do jízdního

proudu průběžného pruhu.



Jízda v pruzích - obec

V obci na pozemní komunikaci o dvou

nebo více jízdních pruzích vyznačených na

vozovce v jednom směru jízdy smí řidič

motorového vozidla užívat k jízdě

kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se

nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla

v jednom z jízdních pruhů rychleji než

vozidla v jiném jízdním pruhu.



Jízda v pruzích - obec

Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech

jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji

jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v

levém krajním jízdním pruhu tento pruh co

nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič

levého krajního jízdního pruhu k

odbočování, otáčení nebo při souběžné

jízdě podle odstavce 3.



Jízda v pruzích – mimo obec

Mimo obec se na pozemní komunikaci o

dvou nebo více jízdních pruzích

vyznačených na vozovce v jednom směru

jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V

ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže

je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení

nebo odbočování.



Připojovací pruh

Připojovací pruh slouží proto, aby řidič

nabral takovou rychlost, jakou jedou auta

v průběžném pruhu, a pak se plynule

zařadil mezi tato auta. Důležité je tedy

srovnat rychlost tak, aby ji nemuseli ostatní

měnit. Při zařazování auta z připojovacího

do průběžného pruhu nesmí být ohrožen

řidič jedoucí v průběžném pruhu.



Připojovací pruh

Co říká zákon

Připojovací pruh je přídatný jízdní pruh, určený pro 

zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu.

Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí 

vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu.

Řidič nesmí zastavit a stát v připojovacím nebo 

odbočovacím pruhu.



Připojovací pruh

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen 

připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do 

průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při 

zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu 

řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. 

Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát 

přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.



Vyhrazený jízdní pruh

Situace na obrázku je častým jevem na

silnicích. Vyhrazené pruhy bývají zpravidla

umístěné na pravé straně komunikace.

Vyhrazený pruh zde končí a sbíhá se s

průběžným pruhem pro jiná vozidla.

Vozidla přejíždějící z vyhrazeného

jízdního pruhu mají přednost v jízdě.

(Cyklisté, veřejná doprava, taxi, policie atd.)



Kruhový objezd

Křižovatka s kruhovým objezdem je moderní řešení 

křižovatky s mnoha výhodami.

Obvykle je příjezd na kruhový objezd doplněn značkou 

„Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“

Řidič vjíždějící na kruhový objezd pak dává přednost 

v jízdě pouze vozidlům jedoucím po kruhovém objezdu, 

tedy vozidlům přijíždějícím pouze zleva. Tím je snížena 

nehodovost a zvýšena průjezdnost takové křižovatky.



Kruhový objezd

Při vjíždění na kruhový objezd (a jízdě po kruhovém 

objezdu) se směrovka nedává. Při vyjíždění z kruhového 

objezdu jsme povinni dát znamení o změně směru jízdy 

vpravo.

Zvýšenou pozornost věnujeme průjezdu kruhovým 

objezdem s více jízdními pruhy. Vnitřní jízdní pruhy (levé 

jízdní pruhy) potom využívají řidiči, kteří nevyjíždějí 

z kruhového objezdu na nejbližším výjezdu.



Kruhový objezd

Na tomto obrázku můžete vidět situaci,

která vypadá jako kruhový objezd.

Všimněte si, že dopravní značka „Kruhový

objezd“ zde chybí.

Jedná se tedy o klasickou křižovatku s

předností zprava. Řidiči také mohou jet

oběma směry.



Jízda křižovatkou

Nezapomeňte, že ve vyobrazené situaci

nesmí řidiči vjet do křižovatky.

Modré vozidlo v tuto chvíli blokuje

průjezdnost křižovatky a tudíž blokuje

přijíždějící sanitku.



Jízda křižovatkou

V této situaci odbočuje řidič modrého

vozidla vlevo. Vzhledem k tomu, že

odbočuje z jednoho možného jízdního

pruhu do dvou, záleží na něm, který pruh si

vybere.



Jízda křižovatkou

Pokud oba řidiči odbočují stejným směrem,

v tomto případě ze dvou jízdních pruhů na

do tří, použije řidič vpravo pravý jízdní

pruh, řidič vlevo použije levý jízdní pruh.

Řidiči nemají povoleno měnit jízdní pruhy

během zatáčení.



Jízda křižovatkou

Nezapomeňte, že řidič, který odbočuje

vlevo, je povinen dát přednost všem

protijedoucím vozidlům.

V takovém případě si může řidič zeleného

vozu zvolit, který jízdní pruh chce použít,

zatímco řidič červeného vozu musí počkat.



Křižovatky

Křižovatky, jejich rozdělení a jízda pravidla jsou vyjmenovaná v 

paragrafech 2, 21, 22, 61, 70, 75 a 76 zákona číslo 361/2000 Sb.



Úvod

Křižovatka je místo, v němž se pozemní

komunikace protínají nebo spojují; za

křižovatku se nepovažuje vyústění polní

nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní

komunikace na jinou pozemní komunikaci.



Co se nepovažuje za křižovatku?

Následující obrázky ukazují typické příklady

míst, která nejsou považována za

křižovatku.

Vyústění lesní, nebo polní cesty.



Co se nepovažuje za křižovatku?

Následující obrázky ukazují typické příklady

míst, která nejsou považována za

křižovatku.

Vyústění jiné účelové pozemní komunikace

na jinou pozemní komunikaci.



Co se nepovažuje za křižovatku?

Platnost dopravních značek končí

křižovatkou. Proto je důležité vědět, co je

křižovatka a co ne. Obrázek ukazuje

typickou situaci, kdy je rychlost omezena na

40 kilometrů za hodinu. Po pravé straně

však míjí řidič vyústění lesní, nebo polní

cesty, což není křižovatka. Rychlostní limit

proto stále pokračuje.



Platnost dopravních značek

Obrázek ukazuje dvě křižovatky v městské

oblasti. První křižovatka je doplněna

značkou omezení rychlosti 30 kilometrů za

hodinu. Protože na druhé křižovatce není

žádná jiná dopravní značka, rychlost se

opět zvyšuje na 50 kilometrů za hodinu.



Platnost dopravních značek

Obrázek opět ukazuje dvě křižovatky v

městské oblasti. Obě křižovatky jsou

doplněny rychlostními omezeními 30

kilometrů za hodinu. V tomto případě

rychlostní limit tedy logicky stále pokračuje.



Neřízená křižovatka



Neřízená křižovatka

Neřízená křižovatka je jakákoli křižovatka,

která není označena dopravními značkami

upravucjícími přednost v jízdě.

Na obrázku můžete vidět všechny dopravní

značky upravující přednost v jízdě. Jejich

význam byste již měli znát z lekce číslo 1.



An unmarked intersection

Take a closer look at a few unmarked

intersections.

If you see a traffic sign in the picture, it is

not a traffic sign regulating a right of way.

It is still an unmarked intersection.





Neřízená křižovatka

Není-li přednost daná dopravními 

značkami, musí dát řidič přednost v jízdě 

vozidlům nebo jezdcům na zvířatech 

přijíždějících zprava nebo organizované 

skupině chodců nebo průvodcům hnaných 

zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.“



Neřízená křižovatka

Pokud není tedy jasně dána přednost v 

jízdě, jede dříve ten, kdo přijede zprava. 

Pokud tedy mám po pravé ruce jiné auto 

(nebo další výše definované účastníky 

silničního provozu), musím mu dát 

přednost.



Neřízená křižovatka

Neřízená křižovatka může být zvýrazněna

jednou ze dvou vyobrazených dopravních

značek.

Tyto dopravní značky informují řidiče, že se

blíží k neřízené křižovatce, která je

nepřehledná, nebo v místech, kde by ji

neočekával.



Příklady

Typická situace. Řidič 

oranžového vozidla dává 

přednost v jízdě zelenému 

vozidlu, jelikož toto je vůči 

němu zprava.

1



Příklady

V tomto případě projede skrz 

křižovatku jako první červené 

vozidlo, které nemá nikoho 

po své pravici. Následuje 

zelené a poté oranžové 

vozidlo. 1



Examples

V tomto případě je nutné, aby 

se řidiči vzájemně dohodli na 

přednosti. Pro tuto situaci

neexistuje jasné pravidlo v 

silničním zákoně.



Rekapitulace

1) Přednost není upravena značkami.

2) Využíváme pravidlo pravé ruky.

3) Nestačí jen otočit hlavu vpravo. Řidič

musí přizpůsobit také rychlost jízdy.

4) Přednost se vztahuje také na cyklisty

apod., nejen na motorová vozidla.



Značená křižovatka



Značená křižovatka

Značená křižovatka jednoduše představuje

křižovatku, kde hlavní a vedlejší silnice jsou

označeny dopravními značkami

upravucjícími přednost v jízdě

Hlavní silnice

Vedlejší silnice





Značená křižovatka

Platnost dopravní značky, jak již víme,

končí nebližší křižovatkou. Má-li hlavní

silnice dále pokračovat, je potřeba tuto

značku opět umístit k následující

křižovatce.



Značená křižovatka

U nejbližší křižovatky za touto dopravní

značkou musí dát řidič přednost v jízdě.

Má-li dostatečný rozhled do křižovatky a

neomezí-li řidiče jedoucí po hlavní silnici,

není povinen zastavit.



Značená křižovatka

U nejbližší křižovatky za touto dopravní

značkou musí dát řidič přednost v jízdě.

V tomto případě je však povinen zastavit

vozidlo a teprve poté se ubezpečit, zdali

může pokračovat.



Značená křižovatka

Dodatkové tabulky jsou velmi důležité,

protože informují o skutečném tvaru

křižovatky. Hlavní silnice i vedlejší silnice

nemusí být vždy přímé. Tlustší čára

vyobrazuje hlavní silnici; tenčí linie označují

vedlejší.



A marked intersection

Obrázek ukazuje, že hlavní silnice vede

zdola doprava. Jelikož vozidla přjíždějící

zdola a zprava jsou na hlavní silnici a v

případě rovné jízdy se kříží, využije se v

tomto případě opět pravidla pravé ruky,

tedy přednosti zprava

1



Rekapitulace

1) Přednost je řízena značkami.

2) Řidiči jedou po hlavní silnici mají

zpravidla přednost v jízdě

3) Dopravní značka STOP přikazuje

nejprve zastavit vozidlo.

4) Nezapomeňte na doplňkové tabulky.



Řízená křižovatka



Řízená křižovatka

Řízené křižovatky můžeme najít prakticky

na každém rohu.

Jedná se hlavně o křižovatky řízené

světelnou signalizací (semafory), ale také o

křižovatky řízené policistou.



Semafor

Při řízení provozu na křižovatce znamená

pro řidiče signál s červeným světlem "Stůj!"

povinnost zastavit vozidlo před dopravní

značkou "Příčná čára souvislá", "Příčná

čára souvislá se symbolem Dej přednost v

jízdě!" a "Příčná čára souvislá s nápisem

STOP", a kde taková dopravní značka není,

před světelným signalizačním zařízením.



Semafor

Při řízení provozu na křižovatce znamená

pro řidiče signál se současně svítícím

červeným a žlutým světlem "Pozor!"

povinnost připravit se k jízdě.



Semafor

Signál se zeleným plným kruhovým světlem "Volno"

znamená možnost pokračovat v jízdě, a dodrží-li

ustanovení o odbočování, může odbočit vpravo nebo

vlevo, přičemž musí dát přednost chodcům

přecházejícím ve volném směru po přechodu pro

chodce a cyklistům přejíždějícím ve volném směru po

přejezdu pro cyklisty. Svítí-li signál "Signál pro

opuštění křižovatky" umístěný v protilehlém rohu

křižovatky, neplatí pro odbočování vlevo § 21 odst. 5



Semafor

Signál se žlutým světlem "Pozor!" dává povinnost zastavit

vozidlo před dopravní značkou "Příčná čára souvislá",

"Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě!"

a "Příčná čára souvislá s nápisem STOP", a kde taková

dopravní značka není, před světelným signalizačním

zařízením; je-li však toto vozidlo při rozsvícení tohoto

signálu již tak blízko, že by řidič nemohl vozidlo bezpečně

zastavit, smí pokračovat v jízdě. Svítí-li světlo tohoto

signálu přerušovaně, nejde o křižovatku s provozem

řízeným světelnými signály.



Semafor

V případě blikajícího žlutého světla, nebo v

případě, že je semafor vypnutý úplně se

řidiči řídí dopravními značkami, které jsou

umístěné nad semafory.



Semafor

Semafor je nadřazen dopravním značkám

upravucjícím přednost. Pokud tedy na

semaforu svítí zelené světlo a současně se

nad semaforem nachází dopravní značka se

symbolem STOP, řidič pokračuje v jízdě

bez zastavení (řídí se světelnou signalizací).



Semafor

Signál se zelenou směrovou šipkou nebo

šipkami (například "Signál pro přímý směr",

"Kombinovaný signál pro přímý směr a

odbočování vpravo") znamenají možnost

pokračovat v jízdě jen ve směru, kterým

šipka nebo šipky ukazují. Směřuje-li zelená

šipka vlevo, neplatí pro odbočování vlevo §

21 odst. 5.



Semafor

Signály „Signál žlutého světla ve tvaru chodce“,

„Signál žlutého světla ve tvaru cyklisty“ nebo

„Signál žlutého světla ve tvaru chodce a cyklisty“,

jimiž je doplněn signál se zelenou šipkou směřující

vpravo nebo vlevo, upozorňují řidiče, že při jízdě

směrem, kterým tato šipka ukazuje, křižuje směr

chůze přecházejících chodců, směr jízdy

přejíždějících cyklistů nebo směr chůze

přecházejících chodců a směr jízdy přejíždějících

cyklistů.



Semafor

Signál "Doplňková zelená šipka" svítící současně se

signálem s červeným světlem "Stůj!" nebo se žlutým

světlem "Pozor!" dávají možnost pokračovat v jízdě

jen ve směru, kterým šipka nebo šipky ukazují;

přitom řidič musí dát přednost v jízdě vozidlům a

jezdcům na zvířatech jedoucím ve volném směru a

útvarům chodců jdoucím ve volném směru; přitom

nesmí ohrozit ani omezit přecházející chodce.



§ 21 odst. 5

A co že nám říká tak často udávaný § 21 odst. 5 

zákona číslo 361/2000Sb. ?

Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě

protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům,

jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům

chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím

jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve

vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh

vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro

cyklisty.



Policie

Policista je nadřazený semaforům a všem

dopravním značkám. Policisté regulují

provoz na křižovatce jen zřídka. Je však

důležité rozpoznat všechny jejich příkazy.



STŮJ

Pro řidiče přijíždějící směrem k čelu nebo 

zádům policisty.



POZOR

Pro všechny řidiče.



Volno

Pro řidiče přijíždějící směrem k pravému 

nebo levému boku policisty.



TROJITÁ UZÁVĚRA

„Stůj!“

Pro řidiče přijíždějící směrem k zádům a pravému boku 

policisty.

„Volno“

Pro řidiče přijíždějící směrem k levému boku 

policisty Odbočující vpravo nebo vlevo.

Pro řidiče přijíždějící směrem k čelu policisty, 

pokud odbočuje vpravo.

Pro chodce přecházející za zády policisty.



Doporučujeme navštívit také:

WWW.AUTOSKOLAPOHODLNE.CZ

WWW.ZAKRUTA.CZ

WWW.BEZPECNECESTY.CZ

WWW.ETESTY2.MDCR.CZ

http://www.autoskolapohodlne.cz/
http://www.zakruta.cz/
http://www.bezpecnecesty.cz/
http://www.etesty2.mdcr.cz/



