
Dopravní značky 



Výstražné dopravní značky

• upozorňují nás na různé výstrahy 

nebo nebezpečí
• mají trojúhelníkový tvar, červeně

orámovaný 
• jsou to např. tyto značky :



Světelné signály- semafor 

• upozorňuje řidiče na semafory 



Pozor,přechod pro chodce 

• upozorňuje řidiče na přechod pro 

chodce



Pozor, děti!

• upozorňuje řidiče  na zvýšený počet 

dětí

• tato značka je především v blízkosti 

škol, dětských hřišť apod. 



Železniční přejezd bez závor 

• značka je umístěna u železničních 

přejezdů, kde nejsou závory  



Značky upravující přednost 

• tyto značky jsou umístěny na křižovatkách 

• ukazují hlavní a vedlejší silnici 
• jsou to např. tyto značky: 



Hlavní silnice 

• tato  dopravní značka oznamuje řidiči, že 

je na hlavní silnici   
• řidič má přednost před ostatními vozidly 



Dej přednost v jízdě

• tato dopravní značka určuje vedlejší 

silnici
• řidič musí dát přednost ostatním 

vozidlům  



Stop 

• tato dopravní značka je umístěna na 

nepřehledných křižovatkách, u železničních 

přejezdů apod. 

• řidič musí zastavit a dát přednost ostatním 

vozidlům 



Zákazové dopravní značky 

• tyto dopravní značky řidičům něco 

zakazují 
• jsou kulaté a červeně orámované 

• jsou to např. tyto dopravní značky 



Zákaz vjezdu (v obou směrech) 

• zakazuje řidičům vjezd (v obou směrech) 



Zákaz vjezdu (z jednoho směru) 

• zakazuje řidičům vjezd (pouze z 

jednoho směru)



Zákaz vjezdu cyklistům 

• tato dopravní značka zakazuje vjezd 

cyklistům 



Zákaz zastavení 

• řidič na daném úseku nesmí zastavit 



Zákaz stání 

• řidič na daném  úseku nesmí stát 



Zákaz vstupu chodcům 

• zakazuje vstupu chodcům 



Příkazové dopravní značky 

• něco řidiči přikazují (např. směr jízdy)   



Přikázaný směr jízdy (vpravo)

• přikazuje směr jízdy vpravo 



Přikázaný směr jízdy (vlevo) 

• dopravní značka přikazuje směr jízdy 

vlevo 



Informativní dopravní značky 

• tyto dopravní značky řidiče o něčem 

informují  
• jsou  to např. tyto dopravní značky :



Slepá ulice 

• tato dopravní značka informuje řidiči o 

tom, že silnice již dál nepokračuje 



Parkoviště

• řidiče informuje o možnosti parkování 



První pomoc 

• informuje řidiče o možnosti první 

pomoci 



Nemocnice

• informuje řidiče o nemocnici 



JÍZDNÍ KOLO

Co všechno musí mít správně vybavené jízdní 
kolo?

Co musí mít správně vybavený cyklista?



JAK MÁ BÝT VYBAVENÉ KOLO?



Konec


