Výstražné dopravní značky
Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný (č. A 32a)
Dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný“ označuje
železniční přejezd přes jednokolejnou dráhu. Značka se umísťuje bezprostředně
před železničním přejezdem.

Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný (č. A 32b)
Dopravní značka „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný“ označuje
železniční přejezd přes vícekolejnou dráhu. Značka se umísťuje bezprostředně před
železničním přejezdem.

Pohyblivý most (č. A 33)
Dopravní značka „Pohyblivý most“ upozorňuje na blízkost pohyblivého mostu.


Značky upravující přednost
Podle § 63 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu svislé dopravní značky upravující
přednost stanoví přednost v jízdě v provozu na pozemních komunikacích.
V České republice konkrétně existují následující svislé dopravní značky upravující přednost:
Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací (č. P 1)
Dopravní značka „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ (č. P 1) upozorňuje
na křižovatku s vedlejší pozemní komunikací mimo obec a označuje hlavní pozemní
komunikaci.
Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Hlavní pozemní komunikace (č. P 2)
Dopravní značka „Hlavní pozemní komunikace“ (č. P 2) označuje hlavní pozemní
komunikaci, a to zejména v obci. Značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější
křižovatky.
Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Konec hlavní pozemní komunikace (č. P 3)
Dopravní značka „Konec hlavní pozemní komunikace“ (č. P 3) informuje o tom, že
na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.
Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Dej přednost v jízdě! (č. P 4)
Dopravní značka „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) označuje vedlejší pozemní
komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo
na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost
v jízdě.
Značka platí pro nejbližší křižovatku.
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Značky upravující přednost
Dej přednost v jízdě tramvaji! (č. P 5)
Dopravní značka „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5) se užívá na místě, kde je
ve sporných nebo jiných případech nutno přikázat nebo zdůraznit řidiči, že má dát
přednost v jízdě tramvaji.
Značka platí pro nejbližší křižovatku.

Stůj, dej přednost v jízdě! (č. P 6)
Dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6) označuje vedlejší pozemní
komunikaci. Značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se
řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je
řidič povinen zastavit vozidlo.
Značka platí pro nejbližší křižovatku.
Značky se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat
řidiči zastavení vozidla.

Přednost protijedoucích vozidel (č. P 7)
Dopravní značka „Přednost protijedoucích vozidel“ (č. P 7) přikazuje řidiči dát
přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla
nemohou bezpečně vyhnout.

Přednost před protijedoucími vozidly (č. P 8)
Dopravní značka „Přednost před protijedoucími vozidly“ (č. P 8) stanoví přednost
před protijedoucím vozidlem v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou
bezpečně vyhnout.

Zákazové dopravní značky
Podle § 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky
ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.
V České republice konkrétně existují následující svislé zákazové dopravní značky:
Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) (č. B 1)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ (č. B 1) zakazuje vjezd všem
druhům vozidlem, motorovým i nemotorovým. Současně z ní vyplývá informace, že stejný zákaz
platí i z druhého směru jízdy.
Případné výjimky ze zákazu vjezdu se vyjadřují na dodatkové tabulce (např. „Text“ s textem „MIMO
ZÁSOBOVÁNÍ“ nebo „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ apod.).
Je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, nevztahuje se
zákaz na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální
a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby
se zdravotním postižením.
Je-li pod značkou umístěna dodatková tabulka s textem „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“,
nevztahuje se zákaz na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské,
komunální a podobné služby pro oblast za značkou, na vozidla označená parkovacím průkazem
pro osoby se zdravotním postižením, vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě
provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž.
Značka se umisťuje v místě, kde zákaz začíná, a má-li zákaz platit již od křižovatky, umísťuje se
značka co nejblíže k hranici křižovatky.
Pokud zákaz vjezdu nezačíná bezprostředně za křižovatkou, mělo by na něj být předem upozorněno
a) za nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Slepá pozemní komunikace“ (č. IP 10a) nebo
b) před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před slepou pozemní komunikací“
(č. IP 10b).
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