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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Zákazové dopravní značky
Zákaz vjezdu všech vozidel (č. B 2)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2) zakazuje vjezd v protisměru
do jednosměrné pozemní komunikace. Z druhé strany se užívá značka
„Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a nebo IP 4b).
Omezit platnost značky dodatkovou tabulkou lze pouze v případě, nebude-li
tím ohrožena bezpečnost silničního provozu (např. textem „MIMO TRAM“ nebo
dodatku tabulkou „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b)).

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez
postranního vozíku (č. B 3a)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů
bez postranního vozíku“ (č. B 3a) zakazuje vjezd všem motorovým vozidlům, včetně
motocyklů s postranním vozíkem. Vjezd s ostatními motocykly a jízdními koly je
povolen.

Zákaz vjezdu osobních automobilů (č. B 3b)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b) zakazuje vjezd
osobními automobily.
Na zákaz se i zde zpravidla předem upozorňuje před nejbližší křižovatkou pomocí
dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením
symbolu značky „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b), popřípadě
pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b) doplněné
dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákaz vjezdu nákladních automobilů (č. B 4)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) platí pro nákladní
automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové
hmotnosti převyšující 3 500 kg.
Pomocí dodatkové tabulky „Celková hmotnost (E 5) lze zákaz rozšířit i na nákladní
automobily, tahače nebo speciální automobily lehčí než 3,5 tuny (např. „1,5 t“),
popř. jej zúžit pro automobily těžší (např. 7,5 t“).
Na zákaz se zpravidla předem upozorňuje před nejbližší křižovatkou pomocí
dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením
symbolu značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4), popřípadě
pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) doplněné
dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).
Zákaz vyplývající z této dopravní značky neplatí pro obytné automobily.

Zákaz vjezdu autobusů (č. B 5)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu autobusů“ (č. B 5) zakazuje vjezd autobusům,
zpravidla z omezených prostorových důvodů či kvůli ochraně životního prostředí.
Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky
„Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz
vjezdu autobusů“ (č. B 5), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu
autobusů“ (č. B 5) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo
„Vzdálenost“ (č. E 3a).
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Zákazové dopravní značky
Zákaz vjezdu traktorů (č. B 6)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu traktorů“ (č. B 6) zakazuje vjezd všem traktorům
a platí i pro jednonápravové traktory, motorové ruční vozíky a pracovní stroje
samojízdné. Zákaz se zpravidla stanoví v zájmu plynulosti provozu.
Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky
„Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky
„Zákaz vjezdu traktorů“ (č. B 6), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu
traktorů“ (č. B 6) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo
„Vzdálenost“ (č. E 3a).



Zákaz vjezdu motocyklů (č. B 7)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu motocyklů“ (č. B 7) zakazuje vjezd všem
motocyklům, a to bez i s postranním vozíkem.

Zákaz vjezdu jízdních kol (č. B 8)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu jízdních kol“ (č. B 8) zakazuje vjezd jízdních kol
a koloběžek. Značka se užívá zpravidla tam, kde je pro cykloprovoz určena jiná
trasa (např. stezka pro cyklisty či méně frekventovaná komunikace).

Zákaz vjezdu potahových vozidel (č. B 9)



Dopravní značka „Zákaz vjezdu potahových vozidel“ (č. B 9) zakazuje jízdu
potahovými vozidly.

Zákaz vjezdu ručních vozíků (č. B 10)



Dopravní značka „Zákaz vjezdu ručních vozíků“ (č. B 10) ručními vozíky o celkové
šířce větší než 600 mm (osoba jej vedoucí se považuje za řidiče nemotorového
vozidla).
Je-li vozík užší, tj. nepřevyšuje-li jeho šířka 600 mm, zákaz se na jeho vedení
nevztahuje (osoba jej vedoucí se považuje za chodce).

Zákaz vjezdu všech motorových vozidel (č. B 11)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11) zakazuje vjezd
všemi motorovými vozidly. Značka však nezakazuje vjezd tramvají.
Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky
„Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11), popřípadě pomocí dopravní značky
„Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11) doplněné dodatkovou tabulkou
„Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).

Zákaz vjezdu vyznačených vozidel (č. B 12)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12) zakazuje vjezd
vozidly vyznačených druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B
3b až č. B 10, č. B 17 až č. B 19 nebo č. B 33, přičemž umístění symbolů může být
libovolné. Jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní, může zůstat neobsazené.
Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky
„Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz
vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz
vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová
šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).
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Zákazové dopravní značky
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez (č. B 13)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez“ (č. B 13) zakazuje vozidly, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez. U jízdní soupravy limit vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy.
Mezní hodnoty se uvádějí v celých tunách.
Je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou tabulkou „Text“ (č. E 12) s nápisem
„JEDINÉ VOZIDLO ... t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož
okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy,
sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.
Značkou musí být označen každý most, jehož normální zatížitelnost je nižší než 26
tun a výhradní zatížitelnost nižší než 48 tun, a to ve vzdálenosti 10 m před mostem.
Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní
značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č.
B 13), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) doplněné dodatkovou tabulkou
„Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu
vyznačení objížďkové trasy. Nelze totiž připustit, aby se takto velká vozidla před
omezením (zprav. před mostem) otáčela.

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající
na nápravu přesahuje vyznačenou mez (č. B 14)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající
na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 14) zakazuje vjezd vozidly, jejichž
okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez.
Značka se opět zpravidla užívá před mosty a musí jí být označen každý most, jehož
zatížitelnost na nápravu je nižší než 11,5 tuny. Údaj se uvádí v celých tunách nebo
vdesetinách tuny.
Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní
značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje
vyznačenou mez“ (č. B 14), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou
mez“ (č. B 14) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo
„Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy. Nelze totiž
připustit, aby se takto velká vozidla před omezením (zprav. před mostem) otáčela.

Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez (č. B 15)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“
(č. B 15) zakazuje vjezd vozidly, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez, přičemž
rozhodující je okamžitá šířka vozidla včetně nákladu. Umísťuje se 10 metrů před
zúženým místem.
Značka se užívá vždy, je-li vozovka užší než 3,5 metru. Číselný údaj za značce
se uvádí o 0,5 m nižší, než je skutečná šířka vozovky, a zaokrouhluje se na celé
desetiny dolů.
Je-li na značce údaj menší než „2,5 m“, je nutné na zákaz předem upozornit
před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“
(č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž
šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15), popřípadě pomocí dopravní značky
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15) doplněné
dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to
včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.
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Zákazové dopravní značky
Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez (č. B 16)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“
(č. B 16) zakazuje vjezd vozidly, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez, přičemž
rozhodující je okamžitá výška vozidla včetně nákladu. Umísťuje se 25 metrů před
snížením.
Značka se užívá vždy, je-li volná výška nad vozovkou (např. v podjezdu či tunelu)
4,8 metru nebo menší. Údaj na značce po zaokrouhlení na celé desetiny metru dolů
odpovídá volné výšce nad vozovkou snížené o 0,15 metru, resp. pod o 0,55 až 0,65
metru podle druhu vedení.
Je-li na značce údaj menší než „4 m“, je nutné na zákaz předem upozornit před
nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS
9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška
přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz
vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16) doplněné
dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to
včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad (č. B 18)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ (č. B
18) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak
nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů (zejm. podle Úmluvy
ADR).
Na dodatkové tabulce lze případně omezit platnost značky například údajem
o množství nebo povaze nákladu..
Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní
značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky
„Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ (č. B 18), popřípadě
pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný
náklad“ (č. B 18) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo
„Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit
znečištění vody (č. B 19)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit
znečištění vody“ (č. B 19) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné
materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody; množství
a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní
značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky
„Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“
(č. B 19), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících
náklad, který může způsobit znečištění vody“ (č. B 19) doplněné dodatkovou
tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně
způsobu vyznačení objížďkové trasy.

Nejvyšší dovolená rychlost (č. B 20a)
Dopravní značka „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B 20a) zakazuje řidiči překročit
rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce.
Značka ukončuje platnost předcházející značky č. B 20a s jiným údajem na značce
(např. při postupném snižování rychlosti),
Na jednom sloupku lze užít, je-li třeba stanovit rozdílné limity pro různé kategorie
vozidel, umístit dvě značky s různými limity, pokud se pod dolním z nich omezí platnost
dolní značky příslušnou dodatkovou tabulkou (např. celkovou hmotností „,3,5 t“).
Platnost této značky je ukončena mj. i dopravní značkou „Obec“ (č. IS 12a).
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Zákazové dopravní značky
Konec nejvyšší dovolené rychlosti (č. B 20b)
Dopravní značka „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ (č. B 20b) ukončuje platnost
dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B 20a).

Zákaz předjíždění (č. B 21a)
Dopravní značka „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a) zakazuje řidiči předjíždět motorové
vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.
Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění pro
nákladní“ automobily (č. B 22a).
Platnost značky lze omezit pomocí dodatkové tabulky, např. s textem
„PŘEDJÍŽDĚT TRAKTORY DOVOLENO“.

Konec zákazu předjíždění (č. B 21b)
Dopravní značka „Konec zákazu předjíždění“ (č. B 21b) ukončuje platnost dopravní
značky „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a).

Zákaz předjíždění pro nákladní automobily (č. B 22a)
Dopravní značka „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22a) zakazuje
řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg předjíždět
motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět.
Dopravní značka ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění“ (č. B 21a).

Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily (č. B 22b)
Dopravní značka „Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily“ (č. B 22b)
ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz předjíždění pro nákladní automobily“ (č.
B 22a).

Zákaz zvukových výstražných znamení (č. B 23a)
Dopravní značka „Zákaz zvukových výstražných znamení“ (č. B 23a) zakazuje
užívání zvukových výstražných znamení.

Konec zákazu zvukových výstražných znamení (č. B 23b)
Dopravní značka „Konec zákazu zvukových výstražných znamení“ (č. B 23b)
ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz zvukových výstražných znamení“ (č. B
23a).

Zákaz odbočování vpravo (č. B 24a)
Dopravní značka „Zákaz odbočování vpravo“ (č. B 24a) zakazuje odbočování
vpravo, a to na nejbližší následující křižovatce, na místo ležící mimo komunikaci
nebo na účelovou pozemní komunikaci (např. polní a lesní cestu).
Pokud by se zákaz odbočení týkal více směrů (vpravo i vlevo), vyznačí se místo něj
přikázaný směr jízdy.
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Zákazové dopravní značky
Zákaz odbočování vlevo (č. B 24b)
Dopravní značka „Zákaz odbočování vlevo“ (č. B 24b) zakazuje odbočování vlevo,
a to na nejbližší následující křižovatce, na místo ležící mimo komunikaci nebo
na účelovou pozemní komunikaci (např. polní a lesní cestu).
Pokud by se zákaz odbočení týkal více směrů (vlevo i vpravo), vyznačí se místo něj
přikázaný směr jízdy.

Zákaz otáčení (č. B 25)
Dopravní značka „Zákaz otáčení“ (č. B 25) zakazuje otáčení.
Není-li platnost značky ukončena křižovatkou, je nutné její platnost vyznačit pomocí
dodatkových tabulek (např. délkou úseku zákazu odbočení či na konci úseku
dopravní značkou „Zákaz otáčení“ (č. B 25) doplněnou o dodatkovou tabulku
„Konec úseku“ (č. E 8c).

Konec všech zákazů (č. B 26)
Dopravní značka „Konec všech zákazů“ (č. B 26) ukončuje platnost všech značek
vyjadřujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla.

Povinnost zastavit vozidlo (č. B 27)
Dopravní značka „Povinnost zastavit vozidlo“ (č. B 27) zakazuje řidiči pokračovat
v jízdě bez zastavení vozidla.
S textem „CLO“ v hodní čísti se používá na hraničním přechodu, kdy se ve spodní
části značky uvádí překlad slova „clo“ do jazyka sousedního státu.
Je-li na této značce v horní části nápis „STOP“, vztahuje se povinnost zastavení
vozidla na místo uvedené ve spodní části značky (například „POLICIE“,
„KONTROLA“, „KASA“ apod.).

Zákaz zastavení (č. B 28)
Dopravní značka „Zákaz zastavení“ (č. B 28) zakazuje zatavení. Na značce může
být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí (např. „So
– Ne 06 – 14 h“).
Dopravní značka „Zákaz zastavení“ (č. B 28) ukončuje platnost dopravní značky
„Zákaz stání“ (č. B 29) a značek označujících parkoviště (č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP
11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c).

Zákaz stání (č. B 29)
Dopravní značka „Zákaz stání“ (č. B 29) zakazuje stání. Na značce může být v dolní
části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí (např. „Po – Pá 06 –
14 h“).
Dopravní značka „Zákaz stání“ (č. B 29) ukončuje platnost dopravní značky „Zákaz
zastavení“ (č. B 28) a značek označujících parkoviště (č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP
11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c).
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Zákazové dopravní značky
Zákaz vstupu chodců (č. B 30)
Dopravní značka „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30) zakazuje vstup chodcům.

Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti (č. B 31)



Dopravní značka „Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti“ (č. B 31) zakazuje vjezd
na zvířeti, jakož i vstup osoby vedoucí takové zvíře.

Jiný zákaz (č. B 32)
Dopravní značka „Jiný zákaz“ (č. B 32) stanoví jiný zákaz než ten, který je možno
vyznačit jinou značkou. Zákaz je vyjádřen nápisem na značce.
Užije-li se nápisu „SMOG“, je zakázána jízda pro určená vozidla v území, pro které
byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.
Užije-li se nápisu „Průjezd zakázán“, nesmí řidič projet takto označeným úsekem,
aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu.
Příkladem dalšího takového zákazu může být zákaz vyjádřený textem „Nakládání
a skládání zakázáno“ apod.

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem (č. B 33)
Dopravní značka „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33) zakazuje
vjezd motorovými vozidly s přívěsem nebo návěsem.
Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky
„Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky
„Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33), popřípadě pomocí
dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33) doplněné
dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to
včetně vyznačení objížďkové trasy.

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly (č. B 34)
Dopravní značka „Nejmenší vzdálenost mezi vozidly“ (č. B 34) zakazuje řidiči
motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti
menší, než je vzdálenost vyznačená na značce.
Důvodem značení může být např. omezená únosnost mostu či pozemní
komunikace.

Příkazové dopravní značky
Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky
ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.
V České republice konkrétně existují následující svislé příkazové dopravní značky:

Kruhový objezd (č. C 1)
Dopravní značka „Kruhový objezd“ (č. C 1) přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým
objezdem ve směru šipek na značce zobrazených.
Značka je vždy doplněna značkou „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) nebo „Stůj, dej
přednost v jízdě!“ (č. P 6).
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