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Tištěný materiál k dané problematice představují publikace: 

- Dopravní značky evropských zemi (DZEZ) 
- Česko-německý a německo-český slovník a dopravní rádce pro 

řidiče a motoristy 
- Česko-anglický a anglicko-český slovník a dopravní rádce pro 

řidiče a motoristy 
- Katalogy pokut a jak předejít přestupkům v Německu 
-  

 
Upozornění. 
Při práci s touto publikací na CD je nutno mít po ruce příručku "Dopravní 
značky evropských zemí" (DZEZ), kterou vydal SYSTEMCONSULT. 
Pokud je odkazováno na čísla dopravních značek, rozumí se čísla 
v publikaci "Dopravní značky evropských zemí".  
 
Pokud není uvedeno jinak, údaje rychlosti se rozumí v km/h. 
 
 
Dodává: 
SYSTEMCONSULT 
nakladatelství pro silniční dopravu 
Bartolomějská 89 
530 02 Pardubice 
Tel/fax  466 501 585, 603 336 685  
E-Mail:   system.consult@tiscali.cz 
Kompletní nabídka: 
www.systemconsult.cz 
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A 

 
 
Omezení rychlosti 
 
V OBCI                
Všechna motorová vozidla (není-li 
dále stanoveno jinak)  

50 

Motorové kolo  45 
Odtahování vozidla 40 
 
MIMO OBEC 
 

Silnice Silnice 
pro mot. 
vozidla 

Dálnice 

Motocykly a automobily s celkovou 
hmotností do 3500 kg, příp. s 
lehkým přívěsem (o celkové 
hmotnosti do 750 kg) 

100 100 130 

Automobily s těžkým přívěsem 
(bržděným, nad 750 kg celkové 
hmotnosti), celková hmotnost 
soupravy nejvýše 3,5 t 

80 80 100 

Automobily (s příp. přívěsem) 
s pneumatikami s hroty  

80 80 100 

Autobusy a přeprava školních dětí 80 80 100 
Automobily a sedlové soupravy 
s celkovou hmotností nad 3,5 t 

70 70 80 

Jízdní soupravy s přívěsem 
o celkové hmotnosti soupravy nad 
3,5 t 

60 70 70 

Dlouhé jízdní soupravy (nad 14 m 
celkové délky, nebo při přesahu 
nákladu nad 1/4 délky vozidla) 

50 65 65 

Přeprava dobytka 50 80 80 
Motorová kola 45   
Odtahování vozidla 40 40 40 
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Specifické prvky dopravních předpisů  

 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ 
S řidičským oprávněním třídy B je možno přepravovat ve vnitřku vozidla nebo na ložné ploše 
nákladního automobilu nejvýše 8 osob nepočítaje v to řidiče. 

 
ŘÍZENÍ PROVOZU 
Dopravní značky. Jízdní pruh pro cyklisty 
Podélná souvislá čára v pravé části v¨silnice vymezuje jízdní pruh pro cyklisty. V tomto 
jízdním pruhu nesmí řidič jiného vozidla zastavit. Zastavit lze vlevo od podélné souvislé 
čáry. 
 
Dopravní značky. Spolková silnice s předností 
Modrá tabule s bílým číslem (53 19) představuje spolkovou silnici s předností v jízdě.  
 
Dopravní značky. Směrové tabule. Barvy 
         Směrová tabule       Nápis  
 Dálnice      modrá         bílý   
 Silnice s předností  bílá s modrým okrajem    černý 
 
Dopravní značky. Vodorovné značky. Barvy. 
 - Žluté klikaté čáry podél okraje silnice označují zákaz stání. 
 - Modré čáry podél okraje silnice označují zóny omezení stání (modré zóny). 
 
Dopravní značka "Obec" (53 17a), tj. tabule začátku obce neukončuje platnost značky 
"Nejvyšší dovolená rychlost" (v A 52 10a, v CZ B 20a). Z toho plyne například toto: je-li 
před značkou obce značka "Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h", platí toto omezení 70 
km/h i za značkou začátku obce, ovšem jenom na dané silnici. Při odbočení na jinou 
komunikaci v obci platí všeobecný limit 50 km/h.  
 
Dopravní značka. "Přejezd pro cyklisty" 
(53 2b, v CZ IP 7). Řidič zmírní rychlost a je povinen zastavit, pokud má cyklista v 
úmyslu přejet vozovku. 
 
Dopravní značky. Světelné signály. Železniční přejezd. 
Světelná signalizace železničního přejezdu může být trojího druhu: 
- přerušované červené světlo 
- nepřerušované červené nebo žluté světlo 
- otáčející se kolo s červenými terči 
 
SILNIČNÍ PROVOZ 
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Dálnice. Dálnici smějí užívat vozidla, jejichž nejvyšší povolená rychlost (konstrukční 
rychlost) je nejméně 60 km/h. 
 
Hlavní a vedlejší vozovka. 
1. Pokud se vedle hlavní vozovky nachází ještě oddělená souběžná vedlejší vozovka, 
slouží tato vedlejší vozovka pouze k přijíždění k objektům a příp. stání a odjíždění 
vozidel od objektů. Vedlejší vozovku nelze používat pro průjezd.  
2. Vedlejší vozovka je jednosměrnou silnicí se směrem udaným souběžnou hlavní 
vozovkou. U vedlejší vozovky se nepoužívá značka "Jednosměrná silnice". 
3. Vozidlo vyjíždějící z vedlejší vozovky musí dát přednost všem vozidlům jedoucím na 
hlavní vozovce nebo vyjíždějícím či odbočujícím z hlavní vozovky. 
4. Vozidla jedoucí po vedlejší vozovce mají přednost před vozidly vyjíždějícími z obytné 
nebo pěší zóny, z výjezdů z domu nebo z pozemku, z garáže, z parkoviště, od čerpací 
stanice, z lesní nebo polní cesty apod. 
 
Jízdní kola. Cyklista na veřejné silnici musí mít nejméně 12 let. Děti mladší než 12 let 
smějí jezdit na kolech pouze v doprovodu osob starších 16 let, nebo pokud mají samy 
průkaz cyklisty. Cyklista, který veze jiné dítě, musí mít nejméně 16 let.  
Na chodníku je jízda cyklistům zakázána. Cyklisté jezdí po určených stezkách (příp. 
spolu s chodci), ve vyhrazených jízdních pruzích, nebo na silnicích s ostatními vozidly.  
 
Jízdní pruh pro cyklisty. 
Cyklisté, kteří opouštějí jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty a vjíždějí na 
vozovku sloužící pro plynulou dopravu, musí dát při výjezdu z jízdního pruhu / stezky 
pro cyklisty přednost vozidlům v plynulé dopravě. 
 
Koleje 
Pokud se tramvajové koleje nacházejí o pravého okraje vozovky, je možno na nich 
zastavit, pokud řidič zůstane ve vozidle. Je možné také nastoupení a vystoupení osob. 
Mimo provozní dobu tramvají je možno na tomto místě stát. 
 
Kolejové těleso. 
Na samostatné kolejové těleso (zvýšený tramvajový pás) je zakázáno vjet a jet po něm 
v podélném směru. Samostatné kolejové těleso je možno pouze přejet napříč na 
vyhrazených místech. 
 
Křižovatka. Kruhový objezd.  
Značka "kruhový objezd" (značka 50 3a, v CZ značka A 4) udává pouze křižovatku tvaru 
kruhového objezdu, neurčuje však přednost v jízdě. Pokud není vyznačena přednost 
další značkou, musí vozidlo jedoucí po kruhovém objezdu dát přednost vozidlu 
vjíždějícímu na kruhový objezd, protože toto vozidlo přijíždí zprava. Vozidlo vjíždějící na 
kruhový objezd dává znamení o změně směru vpravo. 
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Křižovatka. Křižovatka bez vyznačení přednosti v jízdě a bez světelné signalizace. 
Zde platí přednost zprava, kolejovému vozidlu však musíme dát přednost i v případě, že 
přijíždí zleva.  
 
Nákladní automobily. Omezení rychlosti jízdy v noci pro nákladní automobily s 
celkovou hmotností nad 7,5 t na 60 km/h platí od 22.00 do 05.00 hodin. Výjimky existují 
pro některé silnice a dálnice. 
 
Nákladní automobily. Zákaz jízdy v noci pro nákladní automobily s celkovou 
hmotností nad 7,5 t platí od 22.00 do 05.00 hodin. Výjimku představují pouze vozidla s 
nízkou úrovní hluku, která mají povolení podle příslušné prováděcí vyhlášky.  
 
Nákladní automobily. Zákaz jízdy o nedělích a ve dnech pracovního klidu. Pro 
nákladní automobily, návěsové soupravy a samojízdné pracovní stroje, s celkovou 
hmotností nad 7,5 t a pro nákladní automobily s přívěsem, pokud má nákladní automobil 
nebo jeho přívěs celkovou hmotnost nad 3,5 t, platí zákaz jízdy v sobotu od 15.00 do 
24.00 a v neděli a v úřední svátek od 00.00 do 22.00 hodin.  

Úřední svátky, pro něž platí zákaz jízdy: 
 1. leden           Neujahr 
 6. leden (Tři králové)       Heilige Drei Könige 
 Velikonoční pondělí        Ostermontag 
 1. květen           Staatsfeiertag 
 Nanebevstoupení Páně      Christi Himmelfahrt 
 Svatodušní pondělí       Pfingstmontag 
 Boží tělo            Fronleichnam  
 15. 8. (Nanebevzetí Panny Marie)   Maria Himmelfahrt 
 26. říjen (státní svátek)      Nationalfeiertag  
 1. listopad (Všech svatých)     Allerheiligen  
 8. 12. (Neposkvrněné početí P. Marie) Maria Empfängnis 
 25. a 26. prosinec        Weihnachtstage 
 
Zákaz jízdy o sobotách, nedělích a svátcích neplatí pro vozidla účastnící se 
kombinované dopravy až do vzdálenosti 65 km vzdušnou čarou od nakládacího nebo 
vykládacího nádraží. 

 
Obec. 
Uvnitř obce je povolena nejvyšší rychlost 50 km/h. Za snížené viditelnosti se musí 
použít potkávací světla. 
 
Objíždění. Zákaz objet školní autobus a stojící autobus převážející děti. Školní 
autobusy a autobusy převážející děti jsou vzadu označeny oranžovou tabulkou. Pokud 
takovýto autobus stojí a má zapnuto oranžové výstražné osvětlení, jde o nastupování 
nebo vystupování dětí a není dovoleno tento autobus objet. Je nutno zastavit a vyčkat. 
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Obytná zóna.  
1. Provoz veškerých vozidel je zakázán, je povolena pouze jízda na jízdním kole. Dále 
je povolen provoz vozidel pro odvoz odpadu a čištění silnic. Je také povolen vjezd 
vozidel, která zde zastaví nebo budou stát, a rovněž výjezd těchto vozidel. Vozidla se 
musí uvnitř obytné zóny pohybovat krokem (do 5 km/h) a nesmějí chodce ani omezit ani 
ohrozit. Chodci nesmějí úmyslně bránit dovolenému dopravnímu provozu. Vozidla smějí 
parkovat jen na označených místech. 
2. Při vyjíždění z obytné zóny musí dát řidič přednost vozidlům, která představují 
plynulou dopravu. Jestliže se např. značka "Konec obytné zóny" nachází v blízkosti 
křižovatky bez označení přednosti, musí řidič, vyjíždějící z obytné zóny, dát na této 
křižovatce přednost všem vozidlům, která představují plynulou dopravu (tj. nevyjíždějí z 
obytné nebo pěší zóny, z pozemku, z domu apod.). 
 
Pěší zóna.  
1. Provoz veškerých vozidel je zakázán. Je možno pouze vést jízdní kolo. Pokud je 
vjezd vozidel povolen dodatkovou tabulkou, pohybují se vozidla rychlostí nejvýše 5 
km/h. 
2. Při vyjíždění z pěší zóny musí dát řidič přednost vozidlům, která představují plynulou 
dopravu 
 
Plynulá doprava 
Vozidla v plynulé dopravě mají přednost před vozidly vyjíždějícími z vedlejší vozovky, z 
obytné nebo pěší zóny, z výjezdů z domu nebo z pozemku, z garáže, z parkoviště, od 
čerpací stanice, z lesní nebo polní cesty apod. 
 
Porucha na dálnici. Odtažení 
Tažné vozidlo musí mít rozsvíceno potkávací světla. U odtahovaného vozidla se 
doporučuje rozsvítit výstražné osvětlení. Vozidlo s funkčními brzdami lze táhnout i na 
laně. Použije se pravý jízdní pruh dálnice. Nejvyšší povolená rychlost je 40 km/h. Je 
nutno opustit dálnici nebo silnici pro motorová vozidla na prvním výjezdu.  
 
Předjíždění na křižovatce 
Na křižovatce, která není řízena světelnou signalizací ani pokyny policisty, je zakázáno 
předjíždět jiná než jednostopá vozidla. Výjimku představují silnice s předností. 
 
Předjíždění tramvaje 
Tramvaj je možno předjet vlevo, pokud vedle tramvaje vpravo není na silnici dostatek 
místa (koleje vedou na kraji silnice).  
 
Předjíždění. Zákaz předjíždění 
platí na neřízeném přechodu pro chodce. 
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Přecházení dětí. Je-li řidič s to zjistit, že dítě přechází vozovku nebo má v úmyslu ji 
přejít (a to i mimo značený přechod), je povinen mu umožnit přejít vozovku a nesmí mu 
přitom ani bránit ani je ohrozit. Pokud je to nutné, musí zastavit. Totéž platí i pro děti ve 
skupinách. 
 
Přechod pro chodce. Řidič musí chodci nacházejícímu se na přechodu umožnit přejít 
vozovku a nesmí mu přitom ani bránit ani jej ohrozit. Totéž platí i pro osoby, které 
projeví jednoznačně úmysl, že chtějí přejít (přiblížením se bezprostředně k přechodu, 
rozhlížením, nakročením apod.). Proto se řidič musí s vozidlem k přechodu blížit jen 
takovou rychlostí, aby mohl, pokud by to bylo nutné, před přechodem zastavit. 
 
Přejezd pro cyklisty. Ohledně přejezdu pro cyklisty platí pro řidiče obdobné ustanovení 
jako na přechodu pro chodce. 
 
Přeprava osob.  
1.Osoba přepravovaná v osobním automobilu na předním sedadle bez zádržného 
systému (dětské sedačky) musí mít nejméně 12 let, nebo může být mladší, ale vyšší 
než 150 cm.  
2. Dítě přepravované v osobním automobilu mladší 12 let a menší než 150 cm smí být 
dopravováno jen při použití odpovídajícího zádržného systému.  
 
Silnice s předností 
1. Silnice s předností je určena nejméně jedním ze znaků: 
- dopravní značkou "Dej přednost v jízdě" (značka 52 23, v CZ P4) na silnici, která 
křižuje silnici s předností 

- dopravní značkou "Hlavní silnice" (značka 53 25a, v CZ P2) 
- dopravní značkou "Číslo silnice s předností" (53 19) 
- dopravní značkou "Silnice pro mezinárodní provoz" (53 18, v CZ IS 17) 
2. Na silnici s předností je v obci zakázáno: 
- Otáčení na jiných místech než na řízené křižovatce 
- Zajíždění k levému okraji vozovky (kromě jednosměrné silnice). 
 Na silnici s předností je mimo obec zakázáno: 
- zastavit a stát za snížené viditelnosti 
- stát za tmy. 
3. Na silnici s předností mohou na neřízené křižovatce vícestopá vozidla předjíždět 
vlevo. 
 
Stání.  
1. Stáním se rozumí uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení; to 
znamená na dobu delší než je 10 min., nebo na dobu delší než je nezbytně nutné pro 
nastoupení a vystoupení osob nebo pro neprodlené naložení či vyložení nákladu. 
2. Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh pro každý směr jízdy. 
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Stání na chodníku. Pokud je povoleno stání (i částečné) na chodníku, platí jen pro 
vozidla do celkové hmotnosti 3 500 kg. 
 
Stání za snížené viditelnosti 
Vozidlo, které stojí, musí být za tmy viditelné alespoň ze vzdálenosti 50 m. V případě 
potřeby je nutno zapnout příslušná světla. 
 
Stání. Zákaz stání.  
Stání je zakázáno: 
- v jízdním pruhu pro autobusy 
- za tmy na silnicích s předností mimo obec. 
 
Zastavení. Zastavením se rozumí přerušení jízdy na dobu do 10 minut (pokud se 
nejedná o zastavení vynucené okolnostmi), nebo po dobu nezbytně nutnou pro 
nastoupení a vystoupení osob, nebo pro neprodlené naložení či vyložení nákladu. 
Při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh celkem pro oba směry jízdy. 
 
Zastavení a stání. Zákaz zastavení a stání.  
Zastavit a stát je zakázáno:  
- na hlavních vozovkách v obcích, lze-li zastavit nebo stát na vedlejší vozovce 
- na silnici pro autobusy  
- v jízdních pruzích pro cyklisty a na stezkách pro cyklisty 
- před rampami určenými pro vozíky tělesně postižených 
- méně než 5 m před přechodem pro chodce. 
 
Zastavení nebo stání na levém okraji vozovky. 
Je možné v místech povoleného zastavení / stání, pokud:  
- není hustá doprava v protisměru 
- nejedná se o nepřehledné místo 
- nejde o silnici s předností v obci 
- na silnici nejsou koleje  
- není tma na silnici mimo obec. 
 
Zastavení na stanovišti taxi.  
Lze zastavit pro nastoupení nebo vystoupení osob trvající krátkou dobu. 
 
Zastavení školního autobusu v zastávce. 
Pokud školní autobus zastaví v zastávce a řidič autobusu dává výstražným osvětlením 
najevo, že děti nastupují nebo vystupují, je řidič vozidla přijíždějícího za autobusem 
povinen zastavit a vyčkat, dokud řidič výstražné osvětlení nevypne a děti neukončí 
nástup a výstup.  
 
Zastávka veřejného dopravního prostředku 
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Rozsah zastávky se rozumí 15 m před a 15 za tabulkou označující zastávku. Během 
provozních hodin je zakázáno stání a zastavení jiných vozidel, je ale povoleno krátké 
zastavení pro nastoupení nebo vystoupení osob. Mimo provozní dobu veřejné dopravy 
je možno na zastávce stát. 
 
Železniční přejezd.  
1. U železničního přejezdu mimo obec řízeného světelnou signalizací mají při červeném 
světle řidiči vozidel nad 3,5 t celkové hmotnosti povinnost zastavit 100 m před 
přejezdem, aby umožnili ostatním vozidlům zařadit se před ně.  
2. U signalizace železničního přejezdu se někdy používá červené a žluté světlo. Žluté 
světlo je varovný signál před červeným. Při žlutém světle je nutno urychleně opustit 
kolejiště nebo zastavit před přejezdem. 
3. U železničního přejezdu se závorami byla v minulosti používána signalizace, tvořená 
kolem se třemi paprsky s červenými terči. Otáčení kola znamená, že se závory 
zanedlouho zavřou. 
4. Doporučená nejnižší rychlost při přejíždění železničního přejezdu pro automobily a 
jízdní soupravy v závislosti na délce vozidla / jízdní soupravy: 
 do 10 m   4 km/h 

10 - 16 m   5 km/h 
16 - 22 m   7 km/h  

 
 
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU  
Pneumatiky 
Nejnižší přípustná hloubka profilu pneumatiky je pro osobní automobily s univerzálními 
pneumatikami 1,6 mm. Aby byla pneumatika považována na zimní, musí mít hloubku 
profilu alespoň u pneumatik radiálních 4 mm, diagonálních 5 mm. 
 
Pneumatiky s hroty 
V zimním období (od 15. 11. do pondělí po velikonocích) jsou povoleny pneumatiky 
s hroty. Vozidlo musí mít tyto pneumatiky na všech kolech a na zádi vozu musí mít 
příslušnou nálepku. Pokud má automobil pneumatiky s hroty a je použit pro tažení 
přívěsu, musí být i přívěs vybaven pneumatikami s hroty. Při použití pneumatik s hroty 
je nejvyšší přípustná hmotnost automobilu 3500 kg, nejvyšší přípustné zatížení nápravy 
přívěsu činí 1800 kg. 
 
Přečnívající náklad.  
Náklad, který přečnívá dozadu z vozidla více než 1 m, musí být na svém konci označen 
tabulkou rozměru 25 x 40 cm bílé barvy s červeným reflexním okrajem o šíři 5 cm. 
Tabulka musí být upevněna přibližně kolmo k podélné rovině vozidla. 
 
Přívěsy  
1. Každý přívěs musí být vybaven zařízením proti utržení. 
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2. Přívěs o celkové hmotnosti nad 750 kg musí být bržděný. 
3. Nájezdová brzda je povolena u přívěsů do celkové hmotnosti 3,5 t. 
 
ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU. 
Řidič. Alkohol. 
1. Řidič nesmí řídit, pokud má 0,5 promile nebo více alkoholu v krvi, nebo 0,25 mg/l 
nebo více alkoholu ve vydechovaném vzduchu. Pro řidiče skupin Ca D platí hranice má 
0,1 promile alkoholu v krvi nebo 0,05 mg/l alkoholu ve vydechovaném vzduchu.  
2. Policista může zabránit řidiči v jízdě, i když nedosahují naměřené hodnoty uvedených 
mezí v případě, že se domnívá, že je schopnost řidiče řídit snížena. 
3. Dechovou zkoušku nebo krevní zkoušku nelze odmítnout kromě opodstatněných 
zdravotních důvodů.  
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B 

 
 
Omezení rychlosti 
 
 
V AGLOMERACI / OBCI  
    - v obytné zóně 

50 
20 

 
MIMO AGLOMERACI / OBEC  
Dálnice, silnice pro motorová vozidla a silnice 
s vozovkami pro jednotlivé směry jízdy oddělenými 
středním dělicím pásem, které mají nejméně dva jízdní 
pruhy v každém směru (2x2 pruhy): 
- osobní automobily, motocykly, vozidla do celkové hmotnosti 

7,5 t 
- nákladní automobily nad 7,5 t celkové hmotnosti a autobusy

 
 
 
 
120 
 
90 

Silnice s vozovkami pro jednotlivé směry jízdy 
oddělenými pouze podélnou čarou na silnici, které mají 
nejméně dva jízdní pruhy v každém směru (2x2 pruhy) - pro 
všechna vozidla 

90 

Ostatní komunikace: 
- osobní automobily, motocykly, vozidla do celkové hmotnosti 

7,5 t 
- autobusy 
- nákladní automobily nad 7,5 t celkové hmotnosti  

 
90 
 
75 
60 

 
Ostatní případy 
- vozidla s pneumatikami s hřeby : 
  - na dálnici a silnici s 2x2 pruhy 
  - na ostatních silnicích 
- vozidla nad 7,5 t celkové hmotnosti vybavená polopneu-

matikami 
- vozidla bez pneumatik 

- odtahování vozidla vlečením 

 
 
90 
60 
40 
 
25 
25 
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Specifické prvky dopravních předpisů  

 
ŘÍZENÍ PROVOZU 
 
Dopravní značka "Aglomerace". Aglomerace je vlastně uzavřená obec ve smyslu 
dopravních předpisů. Vjezd do aglomerace je označen značkou začátku aglomerace 
(F1 - bílou tabulí s černým písmem). Při výjezdu z aglomerace je řidič informován 
značkou konce aglomerace (F3 - ta má navíc šikmý červený pruh). 
 
Dopravní značky. Dodatkové tabulky vzdálenosti jsou modré s bílými písmeny nebo 
číslicemi. 
 
Dopravní značka "Nebezpečí smyku" 
(A15, v CZ A 8) může být doplněna dodatkovou tabulkou modré barvy s vyznačenou 
bílou sněhovou vločkou. Význam značky pak je "Nebezpečí smyku z důvodu náledí 
nebo sněhu". 
 
Dopravní značka "Zpomalovací práh" 
1. Je představována svislou značkou (jako v CZ značka IP 2). Na vozovce je vodorovná 
značka "zpomalovací práh" vyznačena bílou barvou:  

_______________ 
I I I I I I I I I I I I 

2. Zpomalovací práh je možno přejet nejvýše rychlostí 30 km/h. 

Dopravní značky. Vodorovná značka představována řadou trojúhelníků napříč 
vozovky  
  
 
se používá ve spojitosti se značkou "Dej přednost v jízdě" a označuje místo na silnici, 
kde je příp. nutno zastavit při dávání přednosti. 
 
Dopravní značky. Vodorovná značka "Jízdní pruh pro cyklisty" 
Jízdní pruh pro cyklisty může být vyznačen dvěma souběžnými bílými přerušovanými 
čarami. Takto vyznačený jízdní pruh pro cyklisty nesmí jiné vozidlo přejet ani při 
odbočování vpravo. 
 
Dopravní značky. Vodorovné značky. Bílá souvislá čára podél okraje vozovky 
představuje okraj vozovky. Část silnice vpravo od této čáry je (kromě dálnice a silnice 
pro motorová vozidla) vyhrazena pro zastavení a stání. 
 
Dopravní značky. Vodorovné značky. Žlutá přerušovaná čára  



14 

podél okraje vozovky představuje zákaz stání. 

Světelné signály 
Při jízdě v jízdních pruzích označuje světlo nad jízdním pruhem se žlutou šipkou 
směrem šikmo dolů povinnost přejet do vedlejšího jízdního pruhu v určeném směru. 

SILNIČNÍ PROVOZ 
Dálnice. Dálnici smějí užívat vozidla, která dosahují na silnici na rovině nejméně 70 
km/h.  
 
Dálnice. Nejnižší rychlost na dálnici 
Pokud to okolností dovolují, platí pro všechna vozidla nejnižší rychlost 70 km/h. 
 
Dopravní nehoda 
Pokud dojde k nehodě pouze s hmotnou škodou, doporučuje se zúčastněným řidičům, 
aby vyplnili Evropský záznam o nehodě. Pokud chtějí, mohou navíc požádat policii o 
vystavení protokolu. 
 
Jednosměrná silnice. Zastavení a stání vlevo 
V jednosměrné silnice lze v aglomeraci zastavit a stát, mimo aglomeraci/obci lze pouze 
zastavit. 
 
Pověřená osoba řídicí silniční provoz je označena páskou s trikolorou na levé ruce a je 
vybavena zastavovacím terčem. 
 
Přejezd pro cyklisty. Ohledně přejezdu pro cyklisty platí pro řidiče obdobné ustanovení 
jako na přechodu pro chodce. 
 
Přeprava osob.  
1. Dítě přepravované v osobním automobilu na předním sedadle musí mít nejméně 12 
let a musí použít bezpečnostní pás (i když neměří 150 cm), nebo musí použít 
zadržovací systém (dětskou sedačku).  
2. Řidič nebo cestující nedosahující výšky 150 cm musí použít příslušné bezpečnostní 
zařízení (zadržovací systém). 
 
Stání. Modrá zóna je zóna povinného použití parkovacího kotouče. Modrá zóna je 
označena jedním ze způsobů: 
- Značkou zákazu stání a dodatkovou tabulkou s parkovacím kotoučem 
- Značkou zóny s omezením stání s vyobrazením parkovacího kotouče 
 
Stání. Omezení doby stání 
- Vozidla mimo provoz nebo přívěsy nesmějí stát na silnici nebo na krajnici souvisle déle 

než 24 hodin. 
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- Jízdní soupravy a vozidla o hmotnosti přesahující 7,5 t nesmějí stát uvnitř aglomerace 
déle než 8 h s výjimkou místa jejich stanoviště. 

 
Stání. Parkovací automat 
Pokud je parkovací automat mimo provoz, je povinnost použít parkovací kotouč. 
 
Stání. Parkovací kotouč 
Kotouč má dvě obdélníková okénka, levé a pravé. V menším levém okénku se nastaví 
doba příjezdu. Ve větším pravém okénku se objeví čas, kdy je nutno opustit parkovací 
místo. Parkovací kotouč se používá v pracovní dny a v sobotu, a to i večer po 19 h.  
 
Stání. Placené stání 
Placené stání je označeno "Payant" nebo "Betalend". 
 
Stání. Zákaz stání 
- 15 m od tabulky zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu 
- na místech, kde by byl znemožněn průjezd tramvaji 
- na místech, kde by nezůstal volný jízdní pruh šíře 3 m 
- na silnicích s předností vně aglomerací 
-na vozovce, která má na svém kraji žlutou podélnou přerušovanou čáru (zákaz stání) 
 
Stání. Střídavé stání 
- Střídavé stání se vztahuje pouze na vozovku, nikoliv na krajnici. 
- Časový úsek, v němž se mění strany při střídavém stání: od 1930 do 2000. 
 
Zastavení a stání. Zákaz zastavení a stání  
1. Platí bez dalšího vždy 
- na chodníku, na zvýšené krajnici 
- na stezce pro cyklisty 
- na přejezdu pro cyklisty a 5 m před ním 
- na přechodu pro chodce a 5 m před ním 
- v podjezdu, tunelu, pod mostem 
- na křižovatce, 5 m před hranicí křižovatky, 20 m před světelnou signalizací  
- 20 m před dopravní značkou (pokud je vozidlo vyšší než 1,65 m) 
 
2. Je-li určen příslušnou dopravní značkou, platí na vozovce i na krajnici. 
 
Železniční přejezd. 
Na železničním přejezdu vybaveném elektrickou signalizací se dvěma přerušovanými 
červenými světly a bílým světlem je v případě bílého světla povoleno předjíždění. 
 
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU  
Přečnívající náklad.  
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Náklad, který přečnívá dozadu z vozidla více než 1 m (nejvýše 3 m), musí být na svém 
konci označen: 
- ve dne tabulkou bílé barvy s červeným šikmými pruhy  
- v noci navíc dvěma odrazkami a červeným světlem  
 
ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU. 
Řidič. Alkohol. 
1. Řidič je považován za osobu pod vlivem alkoholu a nesmí řídit, pokud má 0,5 promile 
nebo více alkoholu v krvi, nebo 0,22 mg/l nebo více alkoholu ve vydechovaném 
vzduchu.  
2 Dechovou zkoušku nebo krevní zkoušku nelze odmítnout kromě opodstatněných 
zdravotních důvodů.  
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CH 
 
 
Omezení rychlosti 
 
V obci  50  
Mimo obec - na všech ostatních silnicích s výjimkou 
dálnic 

80 

Silnice pro motorová vozidla  100 
Dálnice  120  
 
PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY VOZIDEL  
platí, není-li stanoveno jinak, následující omezení:  
 
Automobily bez přívěsu s celkovou hmotností nad 3,5 t (s 
výjimkou osobních automobilů nad 3,5 t a traktorů),  
autobusy se zavazadlovým přívěsem do celkové hmotnosti 3,5 t, 
automobily do celkové hmotnosti 3,5 t s přívěsem do 1000 kg, 
vozidla s protiskluzovými hroty 

80 

Přívěsové jízdní soupravy, návěsové jízdní soupravy, traktory 60 
Vlečení vozidel, a to jak s jednou nápravou vlečeného vozu 
zvednutou a druhou na vozovce, tak i s celým vozidlem na 
přívěsu; vlečení prázdného přívěsu pro odtah vozidel 

40 

Vozidla nebo přívěsy s koly s obručemi z plné gumy nebo z 
kovu 

30 

 
Na dálnici a silnici pro motorová vozidla 
platí proti výše uvedeným omezením tyto nejvyšší rychlosti: 

 

Autobusy bez přívěsu (nikoliv kloubové autobusy) 100 
Obytné automobily nad 3,5 t celkové hmotnosti bez přívěsu 100 
Přívěsové a návěsové jízdní soupravy 80 
 
 
Specifické prvky dopravních předpisů  

 
POVINNÉ RUČENÍ 
Doklad. Jako doklad o zaplaceném pojištění odpovědnosti povinného ručení za škody 
způsobené vozidlem platí ve Švýcarsku (a v řadě dalších států smluvně svázaných se 
Švýcarskem) tabulka švýcarské státní poznávací značky.  
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Jestliže řidič řídí vozidlo, o němž ví, že není povinně pojištěno povinným ručením, je 
trestán. 
 
Jízdní kolo. Za jízdní kolo pravidelně používané je nutno platit pojistku za povinné 
ručení. Jako doklad o zaplacení pojistného slouží značka - viněta (obsahující číslo 
pojistky a pořadové číslo jízdního kola v kantonu). 
 
Národní kancelář pojistitelů kryje tuzemcům škody způsobené cizími vozidly ve 
Švýcarsku. Škody způsobené tuzemcům zahraničními nepojištěnými vozidly jsou kryty z 
národního garančního fondu. 
 
Zelená karta. Vozidlo přihlášené mimo Švýcarsko musí mít při vjezdu do Švýcarska 
doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí (zelenou kartu), pokud není povinné 
ručení zajištěno jinak.  
 
 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ 
 
Řidičský průkaz Švýcarska potřebuje cizí státní příslušník, který 
- žije ve Švýcarsku po dobu 12 měsíců a nezdržoval se během této doby v cizině 

nepřetržitě déle než tři měsíce  
- řídí jako řidič z povolání vozidla kategorie C, D, nebo D1 registrovaná ve Švýcarsku. 
Majiteli platného národního řidičského průkazu vydaného v cizině lze udělit švýcarský 

řidičský průkaz na základě úspěšně vykonané zkušební jízdy. 
 
Výchova řidičů. Výuka jízdy.  
Výuku jízdy začínajícího řidiče vybaveného příslušným průkazem uchazeče může 
provádět kdokoli (starší 23 let), kdo má nejméně 3 roky řidičský průkaz příslušné 
kategorie. Vozidlo použité pro výuku nemusí mít zvláštní výbavu pro instruktora, stačí 
označení "L". Pro přihlášení k řidičské zkoušce (např. skupiny B) musí uchazeč předložit 
průkaz uchazeče o řidičský průkaz, potvrzení o absolvování kursu první pomoci a 
potvrzení o absolvování teoretického kurzu pravidel silničního provozu v délce 8 hodin.  
 
ŘÍZENÍ PROVOZU 
 
Dopravní značka "Nejmenší vzdálenost mezi nákladními vozidly" (2.47 - ukazuje 
vzdálenost a symboly nákladních automobilů) určuje nejmenší vzdálenost mezi 
nákladními vozidly s celkovou hmotností nad 3,5 t. 
 
Dopravní značka "Nejvyšší dovolená rychlost 5O všeobecně" (2.30.1, podobná CZ 
značce nejvyšší dovolené rychlosti, navíc má v červeném mezikruží nápis 
"GENERELL") platí od umístění značky až do ukončující značky 2.53.1). Používá se pro 
vyznačení nejvyšší rychlosti 50 km/h uvnitř obce, když začne alespoň na jedné straně 
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silnice hustá zástavba. Toto omezení pak platí na všech komunikacích uvnitř obce. Pro 
řidiče přijíždějícího z lesní či polní cesty do obce platí toto všeobecné omezení 50 km/h, 
i když příslušná značka není u cesty umístěna. 
 
Dopravní značky "Začátek obce" na hlavní popř. vedlejší komunikaci (4.27 popř. 4.29) 
se používají pro označení začátku obce, když se objevuje řídká zástavba. Zároveň 
značky vymezují uzavřenou obec. 
 
Dopravní značky. Svislé dopravní značky. Barvy 

Zelená barva na návěstích a směrových tabulích se používá ve spojitosti s dálnicemi 
a silnicemi pro motorová vozidla. Zeleně označené cíle je možno dosáhnout po 
dálnici.  
Modrá barva na návěstích, směrových tabulích a značkách začátku a konce obce se 
používá ve spojitosti s hlavními komunikacemi. 
Bílá barva na návěstích, směrových tabulích a značkách začátku a konce obce se 
používá ve spojitosti s vedlejšími komunikacemi. 
Červené směrové tabule ukazují v horách cíle a trasy pro cyklisty. 
Tabule čísel silnic mají tyto barvy: 
  dálnice a silnice pro motorová vozidla        červenou 
  evropské silnice            zelenou 
  hlavní silnice              modrou 

 
Dopravní značky. Vodorovné dopravní značky. Barvy 

Bílé obrysy parkovacích míst. Parkoviště nebo místa určená k parkování jsou 
označena zpravidla bílou barvou na vozovce. 
Červená čára u okraje vozovky. Oblast omezeného stání. Bližší informace jsou 
uvedeny na dodatkové tabuli.  
Modrá čára u okraje vozovky. Oblast omezeného stání. Bližší informace jsou 
uvedeny na dodatkové tabuli.  
Žlutá klikatá čára označuje zástavku linkových autobusů. 
Žlutá nepřerušovaná čára podél okraje vozovky označuje úsek se zákazem 
zastavení.  
Žlutá čára podél okraje vozovky přerušená diagonálními kříži označuje úsek se 
zákazem stání.  
Žlutý obrys obdélníku se žlutými úhlopříčkami u okraje vozovky označuje oblast 
zákazu stání.  
Žlutou čarou je označen jízdní pruh pro cyklisty. Je-li čára souvislá, nesmějí ji 
překročit žádná vozidla (ani cyklista), ani není možno přes čáru odbočit. 

 
Dopravní značky. Vodorovné značky. Jízdní pruh pro cyklisty je vyznačen žlutou 
čarou. Je-li čára souvislá, nesmějí ji překročit žádná vozidla, ani není možno přes čáru 
odbočit. 
 



20 

Dopravní značky. Vodorovné značky. Podélný přechod pro chodce je vyznačen na 
vozovce žlutým obdélníkem s šikmým šrafováním. Vozidla smějí na podélný přechod 
pro chodce vjet jen tehdy, když neohrozí chodce. 
 
Dopravní značky. Vodorovné značky. Zastávky veřejných dopravních prostředků 
jsou označeny na vozovce žlutou klikatou čárou. Přímo ve značené oblasti lze zastavit a 
nechat nastoupit nebo vystoupit osoby, pokud tím nebráníme veřejné dopravě. Jinak je 
možno zastavit a vyložit nebo naložit osoby či náklad nejblíže 10 m před tabulí zastávky 
a 10 m za tabulí zastávky. 
 
Proměnlivé dopravní značky  
jsou zobrazovány pomocí matice bodů. Pozadí značky může být černé a vlastní symbol 
bílý. 
 
Světelné signály pro řízení vjezdu do jízdních pruhů (umístěná nad jízdním pruhem). 
Kromě známých signálů "červený ondřejský kříž" pro zakázaný vjezd do jízdního pruhu 
a "zelená svislá šipka dolů - volno" pro povolení vjezdu do jízdního pruhu, existují 
přerušované signály "Žlutá šipka šikmo dolů vpravo nebo vlevo", které říkají, že do 
určeného pruhu se má řidič co nejrychleji přesunout.  
 
Světelné signály. Vodorovné uspořádání 
Kromě běžného svislého uspořádání soustavy světelných signálů je možné i vodorovné. 
V takovém případě jsou barvy uspořádány zleva doprava:  
 červená  žlutá  zelená 
 
Světelné signály. Zelená šipka. Pokud svítí zelená šipka, je možno odbočit v daném 
směru. Jestliže však spolu se zelenou šipkou svítí přerušované žluté světlo, musí dát 
řidič přednost vozidlům přijíždějícím v protisměru a chodcům, kteří přecházejí napříč 
vozovku, do níž řidič odbočuje. 
 
 
SILNIČNÍ PROVOZ 
Bezpečnostní pásy nejsou povinné 
- při jízdě do 25 km/h při dodávkách dům od domu, při jízdě v areálu továrny a na 
polních a lesních cestách  
- pro pracovníky v zašpiněném pracovním oděvu (např. kominíci, opraváři, malíři)., 
pokud by mohlo dojít ke znečištění pásů.  
 
Couvání 
Musí-li vozidlo couvat na nepřehledné silnici, nebo má-li couvat delší úsek, je nutno 
použít tu stranu silnice, po které jedou vozidla stejným směrem, jako jede vozidlo při 
couvání. 
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Dálnice a silnice pro motorová vozidla smějí používat vozidla, pokud mohou a 
smějí dosáhnout rychlosti nejméně 60 km/h. Provoz traktorů, malých motocyklů a 
vozidel s pneumatikami s hroty je zakázán. 
 
Dálnice s nejméně třemi pruhy v jednom směru 
Pruh nejvíce vlevo smějí použít pouze vozidla, která jsou schopna jet větší rychlostí než 
80 km/h. 
 
Dálnice. Zácpa na dálnici 
Když na dálnici (se dvěma pruhy v každém směru) vznikne zácpa, drží se vozidla v 
pravém pruhu těsně u odstavného pruhu, vozidla v levém pruhu se drží zcela vlevo. Tím 
se vytvoří mezi dvěma pruhy vozidel ulička pro příp. vozidla záchranné služby. 
 
Dopravní nehoda.  
K nehodě je vždy nutno volat policii, pokud dojde ke zranění osob, ohrožení provozu, 
škodám na silnici apod. Volat policii není třeba, když došlo jen k věcné škodě na 
vozidlech účastníků nehody, nebo jen k nepatrným odřeninám či pohmožděninám, popř. 
k nepatrným zraněním řidiče nebo jeho příbuzných či přátel ve vozidle. Poškozený 
může zavolat policii, i když není povinnost ji volat. Vždy je třeba poškozenému 
poskytnout úplné osobní údaje a adresu. Pokud není přivolána policie, měli by účastníci 
nehody vyplnit Evropský zápis o nehodě. 
 
Hlavní silnice je pozemní komunikace označená příslušnou značkou (v CZ značka P 
2). Na hlavní silnici platí zvláštní pravidla - viz např. "zákaz stání", pravidlo přednosti v 
jízdě na nejbližší křižovatce apod. 
 
Chodci. Přecházení chodců. Chodci musí použít přechodu (nadchodu / podchodu), 
pokud je tento nejdále 50 m. 
 
Jízdní kola. Jízda na jízdním kole po veřejných komunikacích není dovolena dětem 
předškolního věku. 
 
Jízdní kola. Kolona 
Cyklisté smějí předjíždět vozidla v koloně vpravo. 
 
Jízdní pruh pro cyklisty a stezka pro cyklisty 
1. Cyklisté vjíždějící z jízdního pruhu nebo ze stezky pro cyklisty na přilehlou vozovku 
musí dát přednost vozidlům na vozovce. 
2. Na jízdní pruh pro cyklisty vyznačený přerušovanou čarou mohou ostatní vozidla vjet, 
pokud nebrání provozu cyklistů. 
3. Mimo křižovatky - při vjezdu na pozemek - musí řidiči jiných vozidel při přejíždění 
jízdního pruhu pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty dát cyklistům přednost. 
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4.Pokud stezka pro cyklisty probíhá souběžně s vozovkou ve vzdálenosti do 2 m od 
vozovky, kde jezdí motorová vozidla, platí na křižovatkách pro cyklisty stejná pravidla 
přednosti, jako pro řidiče na vozovce. Řidiči odbočující z vozovky přes stezku pro 
cyklisty dávají cyklistům na stezce přednost.  
 
Křižovatka. Kruhový objezd.  
1. Kruhový objezd je vyznačen značkou kruhového objezdu (v CZ C1) a značkou "Dej 
přednost v jízdě" (v CZ P4). Při vjezdu na kruhový objezd musí dát řidič přednost 
vozidlům, která jedou po kruhovém objezdu. 
2. Pokud řidič při vjezdu na kruhový objezd nemění jízdní pruh, nedává znamení o 
změně směru. Při výjezdu z kruhového objezdu je nutno dát znamení o změně směru.  
3. Při jízdě na kruhovém objezdu, který není rozdělen do jízdních pruhů, nemusí cyklisté 
jet po pravém okraji kruhového objezdu. 
 
Nákladní automobily. Zákaz jízdy o nedělích a ve dnech pracovního klidu. Pro 
nákladní automobily s celkovou hmotnosti nad 3,5 t a přívěsové a návěsové soupravy s 
celkovou hmotností nad 5 t platí v neděli a v úřední svátek zákaz jízdy od 00.00 do 
24.00 hodin.  
 Úřední svátky, pro něž platí zákaz jízdy: 
 1. leden            Neujahr 
 Velký pátek           Karfreitag 
 Velikonoční pondělí         Ostermontag 
 Nanebevstoupení Páně       Auffahrt  
 Svatodušní pondělí        Pfingstmontag 
 1. srpen (státní svátek)       Bundesfeier 
 25. a 26. prosinec         Weihnachtstage 
 
Nákladní automobily. Zákaz jízdy v noci 
se týká stejné kategorie vozidel jako zákaz jízdy o nedělích a svátcích. Platí v noci od 
22.00 do 05.00. 
Zákazy jízdy o nedělích a svátcích a v noci neplatí pro dopravu lehce zkazitelného 
zboží, ovoce a zeleniny. Existuje řada výjimek. 
 
Objíždění. Stojící tramvaj, která nestojí u ostrůvku, se smí objíždět pouze vlevo. 
Vpravo je možno objet tramvaj objet jen tehdy, když tramvaj stojí u ostrůvku. 
 
Objíždění. Školní autobus stojící v zastávce, u nichž nastupují nebo vystupují děti, 
má zapnuta oranžová výstražná světla. Tento autobus je možno objet pouze velmi 
opatrně a pomalu. V případě nutnosti je třeba zastavit 
 
Obytná zóna. 
Vozidla se musí v obytné zóně pohybovat nejvýše rychlostí 20 km/h a chodci mají 
přednost. Chodci se mohou pohybovat na vozovce, hry na vozovce jsou dovoleny. 
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Chodci nesmějí vozidlům zbytečně bránit v jízdě. Parkovat lze jen na označených 
místech. 
 
Odbočování přes stezku pro cyklisty. Pokud při odbočování řidič přejíždí napříč jízdní 
pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty a tento pruh nebo stezka běží souběžně s 
vozovkou ne dále než 2 m od vozovky, musí dát cyklistům přednost. 
Odbočování vlevo. Vozidla přijíždějící do křižovatky proti sobě, která mají obě v 
úmyslu odbočit vlevo, provedou tzv. tangenciální odbočení vlevo, to znamená, že 
odbočí vzájemně před sebou vlevo a ve středu křižovatky se míjejí svými pravými 
stranami (jejich dráhy se neprotínají). Jestliže se ve středu křižovatky nachází ostrůvek 
a řidič chce odbočit vlevo, objede rovněž ostrůvek zleva (stejně jako by objížděl 
vozidlo). 
 
Odbočování. Ukazovací terč pro odbočování zemědělských vozidel. Při odbočování 
zemědělských vozidel s nákladem omezujícím výhled se používá ukazovací červený 
terč obdélníkového tvaru o rozměrech 20 x 10 cm s bílou šipkou. 
 
Pravidla práce osádek. AETR. Švýcarsko není smluvním státem dohody AETR. Pro 
zahraniční řidiče nákladních vozidel nad 3,5 t a autobusů s více než 8 přepravovanými 
osobami však jsou pomocí vyhlášky stanovena pravidla dodržování pracovní doby a 
odpočinku, která jsou prakticky identická s dohodou AETR. 
 
Odbočování. Vyjíždění z vozovky přes stezku pro cyklisty. Jestliže při vyjíždění z 
vozovky (např. při zajíždění k domu) řidič přejíždí napříč jízdní pruh pro cyklisty nebo 
stezku pro cyklisty, musí dát cyklistům přednost. 
 
Porucha na silnici. Výstražný trojúhelník a výstražné světelné zařízení 
Při poruše nebo musí-li vozidlo zastavit na vozovce (na dálnici v odstavném pruhu), je 
nutno za vozidlem nejméně 50 m (na dálnici 100 m) na pravé straně krajnice (nebo 
odstavného pruhu) postavit výstražný trojúhelník. Výstražné světelné zařízení na vozidle 
se doporučuje zapnout, trojúhelník je nutno použít vždy. Kromě výstražného trojúhelníku 
je možno také navíc použít výstražnou přenosnou svítilnu s trvalým nebo přerušovaným 
oranžovým světlem. 
 
Předjíždění. Předjíždění na vozovce s neoddělenými směry jízdy se třemi a více 
jízdními pruhy je dovoleno pouze ve dvou pravých pruzích.  
 
Předjíždění tramvaje. Jedoucí tramvaj se předjíždí vpravo. Vlevo je možno jedoucí 
tramvaj objet jen tehdy, když vpravo není místo. Tramvaj, která nejede vedle pravého 
okraje vozovky, je možno předjet vlevo, když do ulice v místě předjíždění neústí jiná 
komunikace. 
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Předjíždění. Zákaz předjíždění v tunelu. Předjíždění dvou- a vícestopých vozidel v 
tunelu s jediným jízdním pruhem v jednom směru je zakázáno. 
 
Přechod pro chodce.  
1. Řidič musí dát přednost chodci, který již vstoupil do vozovky, nebo který do vozovky 
hodlá vstoupit. 
2. Chodci mají na neřízeném přechodu přednost vůči vozidlům jiným než tramvaj. 
Nesmí však využít svoji přednost v situaci, kdy vozidlo je již tak blízko, že by řidič nebyl 
už schopen zastavit. 
 
Přeprava osob. Děti v osobním automobilu. 
1. Doprava dětí do věku 7 let v osobním automobilu na předním sedadle vedle řidiče je 
dovolena pouze při použití úředně schváleného zadržovacího zařízení (dětské 
sedačky). 
2. Doprava dětí od 7 do 12 let v osobním automobilu je možná buď na sedadlech 
vybavených úředně schválenými sedačkami nebo musí děti použít běžné bezpečnostní 
pásy. 
3. Na zadních sedadlech osobního automobilu může být přepravováno tolik dětí do 7 
let, kolik jich tam může sedět; tři děti od 7 do 12 let se počítají za 2 osoby. 
 
Přívěs autobusu 
Přívěs pro dopravu osob je povolen jen v linkovém provozu.  
 
Stání 
Stáním se rozumí úmyslné uvedení vozidla do klidu, které neslouží jen pro nastoupení a 
vystoupení osob nebo pro naložení a vyložení nákladu. 
 
Stání. Pravidelné stání 
Kdo pravidelně parkuje ne veřejné ulici nebo parkovišti místě na stále stejném místě, 
podléhá povolení úřadu. 
 
Stání za snížené viditelnosti. Při stání za snížené viditelnosti mohou být vozidla o 
délce nejvýše 6 m a šířce nejvýše 2 m osvětlena pouze jediným obrysovým / 
parkovacím světlem, a sice na straně dovnitř vozovky. 
 
Stání. Zákaz stání 
- na hlavních silnicích v obci -ty jsou označeny značkou "Hlavní silnice"- (žlutobílý 

kosočtverec - v CZ značka P2), pokud by nezbylo dost místo pro vyhnutí dvou 
vozidel) 

- na hlavních silnicích mimo obec (na hlavních silnicích se používají modré ukazatele a 
modré tabule obcí) 

- na jízdním pruhu pro cyklisty a na vozovce vedle něho 
- blíže k železničnímu přejezdu než 50 m vně obce nebo 20 m uvnitř obce. 
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Stání. Zóna s omezením stání.  
 Pro krátkodobé stání jsou ve městech zavedeny "modré zóny" a "červené zóny". Při 
jejich použití je nutno mít příslušný parkovací kotouč. Zóny jsou označeny příslušnou 
barvou na vozovce. Začátek a konec každé zóny je označen vždy dvojicí čar: bílou a 
modrou nebo příp. bílou a červenou. Modrá nebo červená čára se vždy nacházejí ve 
vnitřku zóny. 
 
 Pokud je oblast označena značkou "Parkování s parkovacím kotoučem", musí řidič ve 
vozidle nastavit parkovací kotouč a doba stání je omezena podle údaje na dodatkové 
tabuli. Jedná-li se o modrou zónu nebo červenou zónu omezeného parkování, je nutno 
podle typu zóny použít příslušný kotouč. Na parkovacím kotouči je vidět jednak čas 
příjezdu, jednat čas konce dovolené doby parkování.  
 
 Příklad pravidel parkování. Modrá zóna: Parkování omezeno na 1 až 1,5 hodiny, volné 
parkování od 19.00 do 08.00 a o nedělích. Červená zóna: Parkování nejvýše 15 hodin. 
 
Tunel. V tunelu je zakázáno 
- předjíždění jiných vozidel než jednostopých, pokud je v daném směru pouze jeden 

jízdní pruh 
- otáčení 
- zastavení (kromě případu nouze) 
- couvání 
 
Vedlejší silnice jsou takové, na nichž platí všeobecná pravidla silničního provozu, např. 
pravidlo přednosti zprava.  
 
Vlečení motorových vozidel  
Při vlečení vozidla v poruše lze použít lano (nejvýše délky 8 m) nebo tyč (o délce 
nejvýše 5 m). 
 
Vozidla s právem přednostní jízdy 
Vozidlo jedoucí za vozidlem s právem přednostní jízdy má dodržet odstup 100 m. 
 
Vyhýbaní na úzké silnici 
1. Při vyhýbání na úzké silnici mají vozidla s přívěsem přednost před ostatními vozidly, 
těžká vozidla (nad 3,5 t) před lehkými a autobusy před nákladními vozidly. Jde-li o 
vozidla stejného druhu, musí couvat k místu vyhnutí ten, který je má blíže. 
2. Pokud jede tramvaj u levého okraje silnice, musí vozidlo jedoucí u pravého okraje 
silnice umožnit protijedoucím vozidlům vyhnout se vlevo tramvaji. 
 
Vyhýbání při prudkém klesání/stoupání.  
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Na horských silnicích a vozovkách s prudkým klesáním nebo stoupáním, kde je obtížné 
si vyhnout, musí řidič jedoucí s kopce jako první zastavit a dát přednost vozidlu 
jedoucímu do kopce. Jestliže vyhnutí není na místě možné, musí couvat vozidlo jedoucí 
původně s kopce, pokud není zřejmé, že vozidlo jedoucí původně do kopce by mělo 
couváním k v místu možného vyhnutí blíže.  
 
Výstražné světelné zařízení (např. všechny blikače současně) 
 na vozidle se používá: 
- u stojícího vozidla v případě poruchy spolu s výstražným trojúhelníkem 
- u stojícího školního autobusu, když nastupují/vystupují děti 
- u jedoucího vozidla pro signalizaci kolony nebo zácpy ostatním vozidlům 
- u vlečeného vozidla na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla 
 
Zastavení. Zastavením se rozumí uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou 
pro nastoupení či vystoupení osob, nebo pro naložení či vyložení nákladu. 
 
Zastavení na levém okraji vozovky. Na levé straně vozovky je možno zastavit:  
 - jsou-li na pravé straně silnice koleje tramvaje 
 - je-li na pravé straně silnice zákaz zastavení nebo stání 
 - jde-li o úzkou vozovku se slabým provozem 
 - na jednosměrné komunikaci. 
 
Zastavení před zastávkou tramvaje 
Pokud tramvaj zastaví v zastávce bez ostrůvku, musí vozidla jedoucí za tramvají 
zastavit a stát, dokud cestující neuvolní vozovku. 
 
Zastavení vozidla. Při zastavení vynuceném dopravním provozem před křižovatkou 
řízenou světelnou signalizací nebo před železničním přejezdem se doporučuje od 
čtvrtého vozidla v pořadí vypnout motor. 
 
Zastavení. Zákaz zastavení platí 
- všude, kde by nezůstal pro průjezd v daném směru jízdní pruh široký alespoň 3 m 
- blíže než 5 m od hranic křižovatky 
- na a poblíž pruhu pro pěší vyznačeném na vozovce, a dále 5 m před vyústěním pruhu 

pro pěší na chodník 
- na kolejovém pásu tramvaje 
- blíž než 1,5 m od kolejí tramvaje 
- blíže než 2 m za stojící tramvají 
 
Železniční přejezd. Zastavení vozidel nad 3,5 t. Pokud u železničního přejezdu mimo 
obec musí řidič vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti zastavit, musí tak učinit alespoň 100 
před přejezdem, aby umožnil ostatním vozidlům zařadit se před něj.  
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TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU 
 
Adhezní hmotnost 
U vozidel, jejichž nejvyšší rychlost přesahuje 30 km/h, musí zatížení hnací nápravy 
představovat nejméně 25% celkové okamžité hmotnosti vozidla. 
 
 
Antiradary a podobné přístroje rušící nebo zhoršující možnosti práce silničních kontrol 
je zakázáno používat. Takovéto přístroje se nesmí ani volně nacházet ve vozidle. Pokud 
je policie zjistí, zabaví je a uloží pokutu. 
 
Nejvyšší celková hmotnost vozidla: 
  jízdní přívěsové nebo návěsové soupravy       28 t 
  automobil s více než třemi nápravami        28 t  
  kloubový autobus se třemi nápravami         28 t 
  automobil se třemi nápravami           25 t 
  automobil se třemi nápravami, pokud má vzduchové 

pérování a dvojitou montáž pneumatik        26 t 
  automobil se dvěma nápravami           18 t 
  přívěs se třemi a více nápravami         24 t 
  přívěs se dvěma nápravami nebo s tandemovou nápravou 18 t 
  přívěs s jednoduchou nápravou          10 t 
 
Nejvyšší hmotnost připadající na nápravu: 
  jednoduchou               10 t 
  poháněnou jednoduchou            11,5 t 
  dvojitou (v závislosti na vzdálenosti náprav)     11 - 20 t 
  trojitou (v závislosti na vzdálenosti náprav)     21 - 27 t 
 
Největší přípustné rozměry vozidel. Vozidlo včetně nákladu smí mít nejvýše výšku 
4 m a šířku 2,50 m (chladírenské nebo mrazírenské vozidlo smí mít šířku až 2,60 m).  
Největší celková délka vozidla bez nákladu: 
   nákladní automobil, autobus           12 m 
   tahač s návěsem               16,5 m 
   nákladní automobil s přívěsem          18,35 m 
   kloubový autobus              18 m 
 
Přívěs autobusu 
Přívěs pro dopravu zavazadel smí mít hmotnost nejvýše 3,5 t. 
 
ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU 
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Řidič. Alkohol 
Za hranici nezpůsobilosti řídit se považuje 0,8 váhových promile alkoholu v krvi.  
Při jejím překročení je odebrán řidičský průkaz. Pokud dechová zkouška ukáže úroveň 
odpovídající 0,6 nebo více promile v krvi, je provedena krevní zkouška. Tu lze v 
závažných případech provést i při nesouhlasu řidiče. 
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D 

 
 
Omezení rychlosti 
 
SILNICE - mimo dálnice a silnice pro motorová vozidla  
s vozovkami pro jednotlivé směry jízdy oddělenými stavebním zařízením 
nebo středním dělicím pásem 
 
V UZAVŘENÉ OBCI:  
Na silnicích včetně silnic pro motorová vozidla 
platí pro všechna motorová vozidla 

 
 
50  

VNĚ UZAVŘENÉ OBCE:  
Osobní automobily a ostatní motorová vozidla do celkové 
hmotnosti 2,8 t 

100  

Motorová vozidla s celkovou hmotností od 2,8 t do 7,5 s 
výjimkou osobních automobilů 

80  

Osobní automobily s přívěsem 80  
Nákladní automobily s celkovou hmotností do 2,8 t s 
přívěsem 

80 

Autobusy (příp. i se zavazadlovým přívěsem) 80  
Motorová vozidla s celkovou hmotností nad 7,5 t 60  
Motorová vozidla s přívěsem (s výjimkou osobních 
automobilů a nákladních automobilů s celkovou hmotností 
do 2,8 t) 

60  

Autobusy, které přepravují stojící cestující 60  
Všechna vozidla s protiskluzovými (sněhovými) řetězy 50  
 
DÁLNICE A SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA  
s vozovkami pro jednotlivé směry jízdy oddělenými stavebním zařízením 
nebo  středním dělicím pásem - platí omezení uvedená níže.  
 
V UZAVŘENÉ OBCI:  
Na dálnicích, nikoliv však na silnicích pro motorová 
vozidla, je povolena jízda vyšší rychlostí než  50 km/h  

 

VNĚ UZAVŘENÉ OBCE:  
Osobní automobily Doporučení 

"130" 
Motocykly Doporučení 

"130" 
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Ostatní motorová vozidla neuvedená dále s celkovou 
hmotností do 2,8 t 

Doporučení 
"130" 

Autobusy bez přívěsu: 
- které podle technického průkazu mohou jet vyšší 

rychlostí než 100  
- které mají vyšší výkon motoru než 11 kW / t celkové 

hmotnosti 
- které jsou na zadní straně vybaveny potvrzenou 

plaketou "100" 

100 

Motorová vozidla s celkovou hmotností nad 2,8 t 80  
Osobní automobily s přívěsem 80  
Obytné automobily s přívěsem  80  
Nákladní automobily s přívěsem 80 
Tahače s přívěsem / návěsem  80 
Autobusy bez přívěsu pro cestující nebo se zavazadlovým 
přívěsem 

80 

Motocykly s přívěsem 60 
Samojízdné pracovní stroje s přívěsem 60  
Tahače se dvěma přívěsy 60 
Autobusy s přívěsem nebo autobusy, které přepravují 
stojící cestující 

60 

 
 
Specifické prvky dopravních předpisů  

 
 
ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ. Povolení pro přepravu osob 
Povolení pro přepravu osob pro 
- pro taxi 
- autobusy 
- vozidla záchranné služby 
má platnost 3 roky, pak se přezkušuje zdravotní stav 
 
ŘÍZENÍ PROVOZU 
 
Dopravní značky. Kruhový objezd 
Značka kruhového objezdu byla zavedena teprve před několika lety. Existuje jako u nás 
- jako výstražná i jako příkazová značka. 
 
Dopravní značky. Světelné signály.  
Signály pro řízení vjezdu do jízdních pruhů (červený šikmý kříž, zelená svislá šipka, 
žlutá šikmá šipka atd.). Platí standardní pravidla. 
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Dopravní značky. Světelné signály. Šipky 
Černá šipka na červeném poli přikazuje zastavit a stát. Černá šipka na žlutém poli 
přikazuje stát pro udaný směr. 
 
Dopravní značky. Světelné signály. Zelená šipka 
Zelená šipka vpravo na černém pozadí připevněná vedle zařízené světelné signalizace 
označuje, že z pravého jízdního pruhu i při červeném světle lze odbočit vpravo. Před 
odbočením je třeba zastavit a neomezit chodce nebo dopravu v přímém směru. 
 
Dopravní značky. Zákazové značky. 
Značka "Zákaz odbočení" není zavedena. 
 
 
SILNIČNÍ PROVOZ 
ADR. Nebezpečný náklad. Snížená viditelnost pod 50 m za mlhy, sněžení nebo 
deště. Řidiči automobilů povinně označených jako převážející nebezpečný náklad při 
snížené viditelnosti na méně než 50 m za mlhy, sněžení nebo deště musí učinit taková 
opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení ostatních účastníků provozu. V případě nutnosti 
musí zastavit na nejbližším parkovišti. Totéž platí při kluzké zasněžené vozovce nebo 
při náledí. 
 
Dálnice.  
Dálnici smějí užívat vozidla, která mohou a smějí dosáhnout rychlosti nejméně 60 km/h. 
 
Jízdní kola. 
Cyklisté a osoby převážené na jízdním kole musí mít při jízdě nasazenu ochrannou 
přilbu. 
 
Objíždění  
Školní a linkové autobusy a autobusy převážející školní děti mohou mít před vjezdem do 
určených zastávek a po dobu vystupování a nastupování zapnuta oranžová výstražná 
světla. Má-li autobus zapnuta výstražná světla, není dovoleno jej předjíždět a stojící 
autobus je možno objet pouze krokem. Rovněž vozidla jedoucí na téže vozovce v 
protisměru smějí jet pouze krokem. Řidič ve vozidle nesmí osoby vystupující a 
nastupující do autobusu ohrozit. V případě nutnosti musí zastavit. 
 
Odbočování vlevo. 
Vozidla přijíždějící do křižovatky proti sobě, která obě chtějí odbočit vlevo, odbočí před 
sebou ve středu křižovatky vlevo, tzn. se míjejí svými pravými stranami (jejich dráhy se 
neprotínají). Pokud to však situace na křižovatce neumožňuje, vozidla se vzájemně 
nejdříve minou (levými stranami) a teprve potom odbočí vlevo (jejich dráhy se dvakrát 
protnou).  



32 

 
Odbočování. Zelená šipka.  
Samostatné světlo se zelenou šipkou vpravo říká, že je možno odbočit vpravo i při 
červeném světle v přímém směru.  
 
Omezení jízdy nákladních vozidel 
Zákaz jízdy o nedělích a svátcích pro nákladní automobily s celkovou hmotností nad 7,5 
t stejně tak jako pro přívěsy za nákladními automobily platí v neděli a v úřední svátek od 
00.00 do 22.00 hodin.  
 
Zákaz jízdy o nedělích a svátcích neplatí pro vozidla účastnící se kombinované dopravy 
až do vzdálenosti 200 km od nakládacího nebo vykládacího nádraží. Zákaz rovněž 
neplatí pro dopravu lehce zkazitelného ovoce a zeleniny. 
 
 ÚŘEDNÍ SVÁTKY, PRO NĚŽ PLATÍ ZÁKAZ JÍZDY: 
 1. leden               Neujahr 
 Velký pátek             Karfreitag 
 Velikonoční pondělí           Ostermontag 
 1. květen              Tag der Arbeit 
 Nanebevstoupení Páně         Christi Himmelfahrt 
 Svatodušní pondělí          Pfingstmontag 
 Boží tělo (jen ve starých spolkových zemích)   Fronleichnam  
 3. říjen (Den německé jednoty)    Tag der deutschen Einheit 
 31. říjen (Den reformace - v nových spolk. zemích)  Reformationstag 
 1. listopad (Všech svatých - ve st. spolkových zemích)  Allerheiligen 
 25. a 26. prosinec           Weihnachtstage 
 
Pěší zóna.  
Provoz veškerých vozidel je zakázán. Pokud je dodatkovou tabulí povolen provoz jistým 
kategoriím vozidel, musí se vozidla pohybovat krokem a nesmějí chodce ani omezit ani 
ohrozit. V případě potřeby musí vozidla počkat.  
 
Přechod pro chodce.  
Na přechodu pro chodce platí pro všechna vozidla zákaz předjíždění.  
 
Přeprava osob. Děti v osobním automobilu. 
Přeprava dětí do 12 let věku, které jsou menší než 150 cm, je v osobním automobilu 
dovolena pouze na sedadlech určených pro dětské sedačky a vybavených úředně 
schválenými sedačkami (zadržovacím zařízením). 
 
Rychlost jízdy.  
Snížená viditelnost pod 50 m za mlhy, sněžení nebo deště. Pro všechny vozidla platí 
omezení rychlosti na nejvýše 50 km/h. 
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Stání.  
O stání jde, když řidič ponechá vozidlo v klidu delší dobu než 3 minuty, nebo déle než 
po dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení osob, nebo pro neprodlené 
naložení či složení nákladu, příp. když řidič vozidlo opustí.  
 
Stání na chodníku. 
Je-li je povoleno (i částečné) stání na chodníku, platí jen pro vozidla do celkové 
hmotnosti 2,8 t. Vozidlo nesmí na chodníku stát nad uzávěrem šachty (např. vodní 
přípojky).  
 
Stání. Pravidelné stání je zakázáno vozidlům o celkové hmotnosti nad 7,5 t a přívěsům 
nad 2 t v těchto částech uzavřených obcí: v čistě obytných čtvrtích, v oblastech 
zotavování a rekreace a  v lázeňských a nemocničních oblastech v době od 22.00 do 
06.00 hodin, o víkendech a svátcích po celý den.  
 
Stání. Pravidelné stání přívěsu. Mimo značené parkoviště smí přívěs bez vozidla stát 
nejdéle 2 týdny. 
 
Stání s parkovacími hodinami nebo s parkovacím automatem. Pokud parkovací 
hodiny nebo automat nefungují, je nutno použít parkovací kotouč. Horní hranice 
dovolené doby parkování uvedená na parkovacích hodinách zůstává v platnosti.  
 
Stání. Zákaz stání 
Stání je zakázáno v úseku do 15 m před a do 15 m za zastávkou veřejného dopravního 
prostředku. 
 
Vlečení motorových vozidel 
Při vlečení mají obě vozidla zapnuta výstražná světla. Pokud porucha vozidla vznikla na 
dálnici, je nutno opustit dálnici na prvním výjezdu.  
 
Zákaz předjíždění 
Zákaz předjíždění platí pro nákladní automobily nad 7,5 t celkové hmotnosti při snížené 
viditelnosti na méně než 50 m za mlhy, sněžení nebo deště. 
 
Zastavení.  
Přerušení jízdy na dobu do 3 minut (není-li vynuceno dopravní situací), nebo po dobu 
nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení osob nebo pro neprodlené naložení či 
složení nákladu.  
 
Zastavení. Zákaz zastavení 
Zastavení je zakázáno na stanovišti taxi. 
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Záchranná ulička. 
Jestliže dojde na dálnici nebo na silnici mimo obec se dvěma jízdními pruhy pro jeden 
směr k dopravní zácpě, staví se vozidla tak, aby se mezi levou řadou vozidel a pravou 
řadou vozidel vytvořila volná ulička pro případná vozidla policie a záchranné služby. U 
komunikací se třemi jízdními pruhy v jednom směru se tato ulička vytváří mezi levou a 
střední řadou vozidel. 
 
Železniční přejezd 
Vozidla nad 7,5 t. U železničního přejezdu mimo obec řízeného světelnou signalizací při 
červeném světle a u železničního přejezdu se závorami při spuštěných závorách mají 
řidiči vozidel nad 7,5 t celkové hmotnosti a řidiči nákladních jízdních souprav povinnost 
zastavit u návěstní desky s jedním pruhem, aby umožnili ostatním vozidlům zařadit se 
před ně.  
 
TECHNICKÉ PODMÍNKY PROVOZU SILNIČNÍCH VOZIDEL 
Hmotnost připadající na nápravu  
V přeshraniční dopravě musí u nákladních automobilů, tahačů návěsů a souprav hnaná 
náprava(y) nést nejméně 25 % celkové hmotnosti vozidla / soupravy. 
 
Přečnívající náklad.  
Náklad nesmí přečnívat vozidlo dopředu. Dozadu smí náklad přečnívat nejvíce 1,5 m 
(při dopravě na vzdálenost do 100 km až 3 m). Náklad přečnívající vzad přes koncová 
světla vozidla více než 1 m musí být na svém nejvzdálenějším konci označen některým 
z níže uvedených způsobů: 
- praporkem světlečervené barvy o rozměrech nejméně 30 x 30 cm přidržovaným 

příčkou v rozvinuté poloze  
- tabulkou světlečervené barvy (nejméně 30 x 30 cm) upevněnou napříč ke směru jízdy 
- válcem světlečervené barvy o výšce nejméně 30 cm a průměru nejméně 35 cm 

upevněným svisle. 
 
Rozměry vozidel.  
Vozidlo včetně nákladu smí mít nejvýše výšku 4 m a šířku 2,55 m (mrazírenské 2,60 m). 
Zemědělská nebo lesní vozidla včetně nákladu smějí být vyšší než 4 m, šířka ale nesmí 
překročit 3 m. Vozidlo nebo jízdnÍ souprava nesmí být delší než 20 m. 
 
Značení nejvyšší povolené rychlosti 
Značení nejvyšší povolené rychlosti musí mít přívěsy s nejvyšší povolenou (konstrukční) 
rychlostí nižší než 100 km/h. Jde o bílý kruh o průměru 200 mm s černým okrajem a 
černými číslicemi o výšce 120 mm.  
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ÚČASTNÍCI SILNIČNÍHO PROVOZU 
Řidič. Alkohol.  
Nejvyšší přípustná hranice alkoholu, při které nemůže být řidič obviněn z jízdy pod 
vlivem alkoholu, je 0,3 promile alkoholu v krvi. 
Při zkoušce na požití alkoholu může být odběr krve vynucen. 
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GB 

 
Další informace o dopravních předpisech v GB a anglických reáliích najde zájemce 
v publikaci "Česko-anglický a anglicko český slovník a dopravní rádce", kterou vydal 
a dodává SYSTEMCONSULT. 
 
 
Omezení rychlosti 
 
 
 Zastavě

ná 
oblast 

Silnice s 
jedním 
jízdním 
pruhem v 
každém 
směru 

Silnice se 
dvěma od-
dělenými 
směry jízdy 
a se dvěma 
pruhy 
v každém 
směru  

Dálnice 

Typ vozidla mil/h 
 / km/h 

mil/h 
 / km/h 

mil/h 
 / km/h 

mil/h 
 / km/h 

Osobní automobil, 
dodávkový automobil, 
transportér, motocykl  

  60 / 96  70 / 112  70 / 
112 

Osobní automobil s 
přívěsem, dodávkový 
automobil s přívěsem, 
motocykl s přívěsem 

    60 / 96 

Autobus o délce do 12 m     
Nákladní vozidlo o celkové 
hmotnosti nižší než 7,5 t  

 30 / 48  50 / 80  60 / 96  70 / 
112 

Nákladní souprava s přívě-
sem nebo návěsem o cel-
kové hmotnosti do 7,5 t  

     

Nákladní vozidlo nebo 
jízdní souprava o celkové 
hmotnosti vyšší než 7,5 t  

  40 / 64  50 / 80  60 / 96 
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Specifické prvky dopravních předpisů 
 
Obsah:  

 
Britské komunikace  
Některé podmínky provozu 
 Děti ve vozidle  
 Alkohol 
Záchranná vozidla   
Směr a způsob jízdy 
Zastavení a stání 
Zákaz předjíždění 
Přechody pro chodce  
Cyklisté 
Jízdní pruhy pro autobusy a jízdní pruhy pro tramvaje  
Předjíždění a objíždění tramvaje  
Odbočování  
Kruhové objezdy  
Železniční přejezdy  
Mosty a podjezdy 
Dálnice 
Znamení o změně směru jízdy 
 Signály dávané řidičem rukou 
Omezení rychlosti 
Nejvyšší dovolené rychlosti pro jednotlivé typy vozidel 
Porucha.  Nehoda  
Označování silnic na dopravních značkách 
Křižovatky a jak jimi projet 
Svislé dopravní značky  
Vodorovné dopravní značky 
 Bílé značení na vozovce 
 Žluté značení na vozovce 
 Reflexní hřeby na vozovce  
Světelná signalizace   
 Elektronické světelné signály  
Systém pokut a trestných bodů 
 Sazebník trestů a pokut 
 
KLASIFIKACE BRITSKÝCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 
 
PODLE TYPU  A  OZNAČENÍ  
1. Motorway       Dálnice   (např. M 25) 
2. A  Road        Silnice třídy A (silnice 1. třídy), např. A 3, A 1123  
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3. B  Road        Silnice třídy B, např. B 2070 
4. Unclassified road      Silnice bez určení třídy 
 
Z HLEDISKA ZATÍŽENÍ DOPRAVNÍM PROVOZEM  
1. Motorway       Dálnice   (např. M 4) 
2. National primary route    Dopravně nejdůležitější silnice - dopravní tepna (např. A 3)  
2. National secondary route    Dopravně důležitá  silnice (např. A 394) 
3. Regional road      Silnice místního významu   (např. B 3306) 
 
PODLE BAREV SMĚROVÝCH TABULÍ (DOPRAVNÍCH ZNAČEK) 
1. Motorways       Dálnice             modré tabule 
2. Primary routes      Dopravní tepny           zelené tabule 
3. Non-primary routes      Ostatní (méně významné) silnice   bílé tabule  
 

PODLE  STAVBY, ŠÍŘKY A POČTU JÍZDNÍCH PRUHŮ   
a. Motorway       dálnice (komunikace s oddělenými směry jízdy a nejméně se dvěma  
          jízdními pruhy v každém směru a mimoúrovňovým křížením) 
b. Dual carriageway      komunikace s oddělenými směry jízdy a nejméně se dvěma jízdními  
          pruhy v každém směru a úrovňovým křížením 
c. Single  carriageway     komunikace s neoddělenými směry jízdy a nejméně s jedním 
          jízdním pruhem v každém směru 
d. Single  lane road (with passing places)  komunikace s jedním jízdním pruhem (a místy  
          pro vyhýbání)  
 
 

POPLATKY NA KOMUNIKACÍCH 
Na dálnicích se neplatí mýto. Existují pouze poplatky za průjezd některých tunelů nebo mostů. 
 
NĚKTERÉ PODMÍNKY PROVOZU 
 

Vzorek pneumatiky osobního automobilu nebo lehkého užitkového vozidla musí mít 1,6 mm na 100%  
dotykové plochy pneumatiky s vozovkou. Pro ostatní vozidla platí 1 mm. 
 

Užitková vozidla o délce 13 m a více musí být na zadní svislé stěně vozidla vybavena výstražnými deskami se 
šikmými červeno-žlutými pruhy.  
 

Vozidla převážející nebezpečný náklad musí být vybavena příslušnou výstražnou informační deskou na zádi 
vozu (oranžově hnědé barvy). 
 
Děti ve vozidle  
Do 3 let smějí být děti umístěny na sedadle vpředu nebo vzadu pouze v zadržovacím zařízení. Děti od 3 do 12 
let smějí sedět na sedadle vpředu nebo vzadu, na sedadle má být upevněno zadržovací zařízení nebo dětská 
sedačka. Není-li sedadlo takto vybaveno, musí děti použít běžné bezpečnostní pásy. Děti 12-leté a starší (a 
rovněž mladší děti vyšší než 150 cm) používají na sedadle (vpředu i vzadu) běžné bezpečnostní pásy pro 
dospělé.  
 
Vozidlo tělesně postiženého je označeno oranžovou nálepkou Disabled Person's Badge.  
 
Houkačka  
Je zakázáno používat houkačku   
 - v obytných zónách od 23.30 do 07.00 hodin 
 - pokud vozidlo stojí, ledaže by se řidič nacházel v nebezpečí způsobeném jiným vozidlem.  
 
Alkohol 
Řidič nesmí řídit vozidlo, pokud má v dechu více než 35 mikrogramů alkoholu na 100 ml dechu. To je 
ekvivalentní úrovni alkoholu v krvi 80 mg alkoholu na 100 ml krve (0,8 promile). 
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SVĚTELNÉ SIGNÁLY ZÁCHRANNÝCH VOZIDEL    
 

Vozidla s právem přednostní jízdy jsou vybavena modrým přerušovaným světlem. Řidič je povinen jim 
uvolnit cestu. Jde o tato vozidla: 
 policie (Police)           zásahové vozidlo pro bombové útoky 
 hasiči (Fire Service          (Bomb Disposal Team) 
 ambulance (Ambulance)        záchranáři (na horách / v dolech)  
 transfúzní služba  (Blood          (Mountain / Mine Rescue) 
   Transfusion Service)        pobřežní hlídka (Coastguard). 
 

Vozy lékařů bývají vybaveny zeleným světlem.  Je doporučeno jim dát přednost. 
 
SMĚR A ZPŮSOB JÍZDY 
 
V Británii se jezdí vlevo. Řidič z kontinentální Evropy si musí předem dobře uvědomit a promyslet všechny 
zásady jízdy vlevo. Zvláště objíždění, předjíždění a odbočování na křižovatkách kladou na řidiče poprvé 
jedoucího v Británii značné nároky.  V každém případě se vyplatí pořídit si tabulku (nálepku)  CONTINENTAL 
DRIVER a umístit ji na zadní sklo.  
 
ZASTAVENÍ A STÁNÍ  
 

Zastavením (stopping) se rozumí uvedení vozidla do klidu. 
 

Stání (waiting). O stání hovoříme, když řidič zastaví a ponechá vozidlo v klidu. 
Parkování (parking). Parkování je totéž co stání. Někdy rozumíme parkováním stání, při němž řidič opustí 
vozidlo.  
 
Naložení nebo vyložení.  Zpravidla se pro naložení nebo vyložení nákladu uvažuje doba nejdéle 20 minut, 
pro nastoupení nebo vystoupení osob je to pouze několik minut. 
 

Zákaz zastavení  platí  
- na průjezdních komunikacích - jsou označeny dopravní značkou "Zákaz zastavení" (stejnou  
 jako u nás), nebo nápisem CLEARWAY) 
- na průjezdních komunikacích ve městech (URBAN CLEARWAY - označených např. značkou  
 646), zde je však možno zastavit pro vystoupení nebo nastoupení osob 
- na silnici se střední dvojitou souvislou čarou nebo se střední čarou souvislou a přerušovanou  
 (souvislá čára směrem k nám), zde je však možno zastavit pro vystoupení nebo nastou- 
 pení osob 
- na vyznačeném přechodu pro chodce a před a za ním (v oblasti označené klikatými čarami) 
- před vchodem do školy  (zpravidla označeným značkou 1027.1 (viz DZEZ). 
 

Zákaz stání  platí 
- na zastávce veřejného dopravního prostředku, na stanovišti taxi a před a za nimi 
- blíže než 10 m před a za křižovatkou 
- vedle dopravního ostrůvku 
- před vjezdem do domu / nemovitosti 
- před sníženým vjezdem na chodník pro vozítko tělesně postiženého.  
 

Nákladní vozidlo o celkové hmotnosti přes 7,5 t nesmí stát na středním pásu mezi dvěma směry  komunikace, 
na chodníku nebo na krajnici. Zastavit na těchto místech je možné pro účely naložení a vyložení.  
 

Stání v noci. Vozidlo parkující v noci musí být osvětleno obrysovými (parkovacími) světly. Pouze osobní 
automobily, lehké užitkové automobily (do 1525 kg pohotovostní hmotnosti)  a motocykly smějí parkovat na 
vozovkách s dovolenou rychlostí do 30 mil/h (tj. v zastavěných oblastech) ve vzdálenosti větší než 10 m od 
křižovatky neosvětleny. 
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ZÁKAZ PŘEDJÍŽDĚNÍ  platí 
- na přechodu pro chodce a před a za ním (v oblasti označené klikatými čarami) 
- stojí-li autobus (nebo tramvaj) v zastávce a předjíždět by se mělo mezi autobusem (tramvají) 
 a okrajem vozovky, kde vystupují nebo nastupují lidé. 
 
PŘECHODY PRO CHODCE 
 
Existuje několik typů přechodů pro chodce. U některých přechodů jsou před a za přechodem vyznačeny bílé 
klikaté čáry podél okrajů vozovky a uprostřed vozovky. V oblasti klikatých čar nesmí řidič předjíždět ani stát 
(pokud není stání vynuceno okolnostmi provozu). Přechody jsou označeny vodorovnou dopravní značkou 
1055,  přechod zebra značkou 1055.1.  Ať jde o jakýkoliv přechod, řidič musí nechat chodce vždy přejít až na 
chodník nebo na ostrůvek. 
 
Přechod s ostrůvkem  
Přechod  pro chodce může být uprostřed vozovky přerušen ostrůvkem pro chodce. Pokud vede přechod z 
jedné strany vozovky v přímé čáře přes ostrůvek až na druhou stranu vozovky, považuje se za jediný přechod 
(i když se chodci mohou zastavit na ostrůvku). Řidič v tomto případě musí počkat, až přejdou i chodci z 
opačné poloviny vozovky.  
 

Jestliže přechod prochází přes ostrůvek, avšak z jedné strany se připojuje na začátek ostrůvku a na druhou 
stranu vozovky vychází z konce ostrůvku (staggered crossing), považuje se každá část přechodu od chodníku 
na ostrůvek za samostatný přechod. To znamená, že řidič musí dát v určitý okamžik přednost chodcům, kteří 
jsou na jeho polovině vozovky nebo se chystají přejít jeho polovinu.  
 
Přechod zebra (Zebra crossing) je vyznačen černobílými pruhy a není řízen světelnou signalizací. 
U přechodu obvykle stojí na obou stranách vozovky sloup se žlutým přerušovaným světlem, které upozorňuje 
řidiče. Asi 1 metr před přechodem je napříč jízdního pruhu vyznačena přerušovaná čára. Před touto čárou 
řidič zastavuje, aby dal chodcům přednost. Řidič musí dát přednost chodci, který vstoupí do vozovky. 
 

Přechod řízený světelnou signalizací, kterou zapínají chodci (Pelican crossing). Normálně je pro řidiče 
zapnuto žluté přerušované světlo. Chodec může v takovém případě přejít, aniž by použil signalizaci. Svítí-li 
žluté přerušované světlo, musí dát řidič přednost chodci, který vstoupil do vozovky. Pokud je přechod volný, 
může řidič jet.  
 

Když chodec stiskne tlačítko, rozběhne se procedura zastavení proudu vozidel. Chodec sleduje signalizaci na 
protější straně vozovky. Zde se zobrazuje zelené nebo červené světlo (zelený chodec nebo červená stojící 
postava) a podle této signalizace se chodci řídí. Světelnou signalizaci pro vozidla představuje normální 
posloupnost barev (zelená, žlutá,  červená). I když již svítí řidiči zelená, musí dát ještě přednost chodci, který 
se dosud nachází na přechodu.  
 

Inteligentní přechod (Puffin crossing) je podobný přechodu Pelican, ale má světla pro chodce na téže straně 
jako chodec. Světelná signalizace pro vozidla je řízena automaticky pomocí čidel. Žádost o přejití dává opět 
chodec tlačítkem. Některé systémy pracují i automaticky. Jakmile se objeví u přechodu chodec, systém se 
zapne, sleduje, až chodec přejde, a pak uvolní průjezd pro vozidla. Fáze přerušovaného žlutého světla pro 
vozidla se nepoužívá.  
 

Přechod se světelnou signalizací u křižovatky pracuje automaticky nebo je řízen policistou. Pokud mají 
chodci svoji signalizaci, používá se světelná soustava zelená - červená. Na některých křižovatkách využívají 
chodci signalizaci pro dopravu ve svém směru. 
 
CYKLISTÉ 
 

Jízdní pruh pro cyklisty je označen dopravní značkou 815 a od ostatní části vozovky je oddělen bílou 
podélnou souvislou nebo přerušovanou čarou. Do jízdního pruhu pro cyklisty přes souvislou čáru nesmí řidič 
motorového vozidla vjet. Přes přerušovanou čáru může řidič do pruhu pro cyklisty vjet, je-li to nevyhnutelné, 
nesmí zde ale stát.  
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Je-li na silnici vyznačena krajnice, je tato krajnice zpravidla rovněž jízdním pruhem pro cyklisty a cyklisté jedou 
po krajnici.  
 
Přejezd pro cyklisty je pokračováním stezky pro cyklisty a bývá vyznačen přerušovanými čarami napříč 
přes vozovku (stejně jako u nás značka V 8). Řidič je upozorněn na stezku nebo přejezd pro cyklisty značkou 
547 (DZEZ V 15) nebo značkou na vozovce. Řidič musí na přejezdu pro cyklisty dát přednost cyklistům.  
 
Jestliže při odbočování nebo při vyjíždění z vozovky (např. při zajíždění k domu) řidič přejíždí napříč jízdní 
pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty, musí dát cyklistům přednost. 
 
JÍZDNÍ PRUHY PRO AUTOBUSY A JÍZDNÍ PRUHY PRO TRAMVAJE  
 

Jízdní pruh pro autobusy je označen svislou dopravní značkou (podobnou značce 670, DZEZ P11) a 
zpravidla nápisem na vozovce BUS LANE. Od ostatní části vozovky je oddělen bílou podélnou souvislou 
čarou  Do tohoto jízdního pruhu nesmí vjet jiné vozidlo. Pomocí dodatkové tabulky mohou být uděleny 
výjimky. Nejčastěji se tak povoluje vjezd zájezdovým autobusům (coaches), taxíkům (taxi) a cyklistům (pomocí 
obrázku jízdního kola). Rovněž může být určena doba platnosti značky (doba provozu autobusů). Jízdní pruh 
pro autobusy je možno přejet a zajet k okraji silnice za účelem zastavení a naložení nebo vyložení osob či 
nákladu, pokud není na tomto místě zastavení zakázáno. 
 

Jízdní pruh pro tramvaje je označen dopravní značkou podobnou značce 670 (ale s obrázkem 
tramvaje) a od ostatní části vozovky je oddělen bílou podélnou souvislou čarou. Do tohoto jízdního pruhu 
nesmí řidič jiného vozidla vjet ani zde nesmí stát. Pomocí tabule může být určena doba platnosti značky (doba 
provozu tramvaje). Řidič nesmí stát s vozidlem tak, aby nutil ostatní účastníky provozu vjet do jízdního pruhu 
pro tramvaj. 
 

Kolejové těleso pro rychlou tramvaj (Supertram / LRT - Light Rapid Transit) bývá označeno pomocí 
odlišného povrchu a zpravidla i ohraničeno bílými čarami. Řidič nekolejového vozidla nesmí na tuto 
vyhrazenou plochu vjet. Místa povoleného křížení s kolejovým vozidlem jsou označena stejně jako normální 
železniční přejezdy. (Na přejezdu je nutno postupovat opatrně, délka tramvajové soupravy může být až 60 m!) 
 

Jestliže jízdní pruh pro tramvaj kříží vozovku nebo se přibližuje jízdnímu pruhu pro motorová vozidla, jsou 
zpravidla pomocí dopravních značek stanovena pravidla přednosti. Pokud by v takovéto situaci nebyly 
dopravní značky použity, dejte přednost tramvaji.   
 
 
PŘEDJÍŽDĚNÍ A OBJÍŽDĚNÍ TRAMVAJE  
 
Pokud jede tramvaj ve vyhrazeném pruhu, řidič nesmí vjet do tohoto jízdního pruhu. Pravidla předjíždění jsou 
v tomto případě dána zásadami jízdy v jízdních pruzích. 
 
Při objíždění tramvaje stojící u ostrůvku sleduje řidič dopravní značky a značení na vozovce. Jestliže tramvaj 
stojí v zastávce a zastávka nemá ostrůvek, nesmí řidič jet mezi tramvají a levým okrajem silnice. Musí 
zastavit.  
 
ODBOČOVÁNÍ  
 
Při odbočování  musí dát řidič vždy přednost chodcům přecházejícím vozovku, do níž vozidlo odbočuje.  
 

Při odbočování vpravo musí dát řidič přednost protijedoucím vozidlům. Před odbočením vpravo se řidič 
řadí (pokud je to možné) ke středu vozovky a nechává vozidla jedoucí přímo projíždět po své levé straně.  
 

Odbočování vpravo protijedoucích vozidel. Protijedoucí vozidla, která obě chtějí na křižovatce 
odbočit vpravo, mohou v zásadě použít dvě možné metody. Volba záleží na velikosti a tvaru křižovatky, příp. 
je způsob odbočení určen dopravními značkami nebo strážníkem. 
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Běžné je odbočení s vyhnutím vlevo. Vozidla přijíždějící do křižovatky proti sobě, která obě chtějí odbočit 
vpravo, jedou nejdříve přímo až obě přejedou střed křižovatky. Pak si vyhnou vlevo, tj. minou se ve středu 
křižovatky svými pravými stranami a obě odbočí vpravo, tzn. že se jejich dráhy  celkem dvakrát protnou ( obr. 
2a,  obr. 2c – na konci kapitoly "GB").Tento způsob odbočení je bezpečný, protože obě vozidla mohou dobře 
sledovat protijedoucí provoz.  
 

Pokud to však tvar křižovatky neumožňuje a vozidla by pro odbočení vlevo musela zbytečně zajíždět vpřed a 
pak se vracet, provedou vozidla odbočení vpravo tak, že si vyhnou vpravo. To znamená, že ještě před 
středem křižovatky odbočí vzájemně před sebou vpravo a ve středu křižovatky se míjejí svými levými stranami 
(jejich dráhy se neprotínají - obr. 2b, 2d). Je-li ve středu křižovatky ostrůvek, objede řidič rovněž ostrůvek 
zprava (stejně jako vozidlo).  
 
KRUHOVÉ OBJEZDY  
 

Standardní kruhový objezd je uveden značkou 510 (DZEZ V2). Řidič musí při vjezdu na kruhový objezd dát 
přednost vozidlům přijíždějícím zprava po kruhovém objezdu. Na povinnost dát přednost je upozorněn 
vodorovným značením - příčnou přerušovanou čarou při vjezdu na kruhový objezd (obr. 3,  – na konci kapitoly 
"GB"). Jen výjimečně je přednost v jízdě změněna, obvykle značkou Dej přednost nebo vodorovným 
značením dvojitou příčnou přerušovanou čarou uvnitř kruhového objezdu (viz např. obr. 4). 
 

Pravidla dávání znamení o změně směru při jízdě na kruhovém objezdu jsou poněkud odlišná od zvyklostí 
při jízdě vpravo. Pokud zamýšlíme vyjet z kruhového objezdu na první odbočce vlevo,  dáváme při vjezdu na 
kruhový objezd znamení o změně směru vlevo. Směrová světla necháme zapnutá až do vyjetí z kruhového 
objezdu (obr. 5a  – na konci kapitoly "GB"). 
 

Když chceme jet přes kruhový objezd přímo (tj. vyjet silnicí pokračující přímo proti našemu vjezdu), nedáváme 
při vjezdu  na kruhový objezd znamení o změně směru. Až před výjezdem z kruhového objezdu dáme 
znamení vlevo (obr. 5b).  
 
Jestliže vjíždíme na kruhový objezd s úmyslem vyjet z kruhového objezdu silnicí vpravo (nebo jej objet celý), 
dáme již při vjezdu znamení o změně směru vpravo  a vjíždíme do kruhového objezdu pokud možno v pravém 
pruhu. Znamení vpravo necháme v činnosti při jízdě po kruhovém objezdu. Až po projetí poslední odbočky 
před naší zamýšlenou, dáme znamení o změně směru vlevo a vyjedeme z kruhového objezdu (obr. 5c).    
 

Při jízdě po kruhovém objezdu v levém pruhu se doporučuje dodržovat toto pravidlo: Pokud máme v úmyslu 
pokračovat po obvodu kruhového objezdu, vždy, když míjíme odbočku vlevo, kterou nepoužijeme, projevíme 
tento záměr tím, že dáme znamení změny směru vpravo.  Znamení vlevo dáme až před výjezdem, kterým 
opustíme kruhový objezd.  
Kromě standardních kruhových objezdů, které známe dobře i u nás, se setkáváme v Británii i s malými (mini)  
kruhovými objezdy a s rozsáhlými soustavami kruhových objezdů.  
 

Malý kruhový objezd (mini roundabout) je mnohdy zřízen na křižovatce nebo T-spojce vozovek s jediným 
pruhem v každém směru (obr. 3, obr. 4 – na konci kapitoly "GB"). Malý kruhový objezd je uveden značkou 
611.1 (DZEZ), má často jediný jízdní pruh a umožňuje po kruhové dráze pouze jízdu vozidel za sebou (vozidla 
nemohou jet vedle sebe). Rozměry některých malých kruhových objezdů  mohou být tak stísněné, že se 
doporučuje vjíždět do kruhového objezdu, jen když v něm není jiné vozidlo a vždy podstatně snížit rychlost.  
 

Vícenásobné malé kruhové objezdy (multiple roundabouts). Malé kruhové objezdy na sebe mohou přímo 
navazovat. V takovém případě vjíždíme do prvního kruhového objezdu jen tehdy, když si jsme  jisti, že 
budeme moci bez zastavení vjet  i do dalšího kruhového objezdu a vyjet z něho bez kolize s jiným účastníkem 
provozu. 
 

Na okrajích měst nebo začátcích dálnic se můžeme setkat  s rozsáhlými soustavami kruhových objezdů. 
Taková soustava může sestávat z velkého centrálního kruhového objezdu, na jehož obvodu jsou umístěny 
standardní nebo malé kruhové objezdy. V systémech kruhových objezdů je nutno dobře sledovat dopravní 
značení, protože  uvnitř takové soustavy kruhových objezdů se může doprava odvíjet v mnoha směrech (např. 
obr. 6 – na konci kapitoly "GB"). 



43 

 

Pro zvýšení bezpečnosti provozu je někdy křížení dvou komunikací změněno na soustavu dvou kruhových 
objezdů (obr. 7 – na konci kapitoly "GB"). Při rozhodování, kudy vlastně jet, nám pomůže zásada, že střední 
kruhovou plochu každého kruhového objezdu musíme vždy objíždět ve směru hodinových ručiček.  
 
ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY  
 
Chráněný železniční přejezd je vybaven zpravidla závorami (barriers) napříč celé vozovky, nebo polovičními. 
Závory jsou řízeny samočinně, nebo jsou ovládány obsluhou.  
 

Zřídka se vyskytuje železniční přejezd s vraty (gates). Takový přejezd je buď obsluhován, nebo si řidič vrata 
otevře a zavře sám. Přejezd může být vybaven světelnou signalizací zelená - červená. Svítí-li zelená, řidič 
otevře vrata, přejede koleje a zase za sebou vrata zavře.  Nemá -li přejezd s vraty  signalizaci, musí řidič zjistit 
zrakem a poslechem, zda se neblíží vlak, potom otevře vrata na obou stranách, přijede k přejezdu,  opět zjistí 
poslechem z vozu, zda nejede vlak, a pak přejezd přejede. Poté zavře vrata na obou stranách přejezdu.  
 

U některých přejezdů je telefon a na tabuli je uvedeno, jak postupovat. Řidič pomalého nebo velkého vozidla 
musí zavolat telefonem obsluhu přejezdu a požádat o svolení k přejetí.  
 

Železniční přejezd se signalizací upozorňuje na příjezd vlaku nejdříve akustickou houkačkou, potom žlutým 
trvalým  světlem a nakonec červeným přerušovaným světlem.  
 

Nechráněný železniční přejezd bez signalizace je označen značkou Dej přednost (GIve Way, značka 602). 
Řidič musí dát přednost vlaku a přejíždět železniční přejezd obezřetně.  
 
MOSTY A PODJEZDY 
 
Pokud světlá výška pro průjezd pod mostem obnáší nejméně 16'-17" (5,03 m), není výška podjezdu 
označena. Podjezdy nižší než 5 m musí být označeny dopravní značkou Omezená výška podjezdu (značka 
530   DZEZ). 
 
DÁLNICE 
 
Na dálnici, která má v jednou směru tři nebo více pruhů, nesmějí jízdní pruh nejvíce vpravo používat:
 vozidla táhnoucí přívěs nebo návěs   
    autobusy (linkové i zájezdové) delší než 12 metrů 
    nákladní vozidla s celkovou hmotností vyšší než  7,5 t. 
 
ZNAMENÍ O ZMĚNĚ SMĚRU JÍZDY 
 

dává řidič především před 
 - odbočením vlevo nebo vpravo 
 - předjížděním jedoucího vozidla 
 - přejetím do jiného jízdního pruhu. 
 
Znamení o změně směru není nutno dávat v případě: 
 - že není účastník provozu, který by znamení využil (zde je ale nutno postupovat velmi 
   obezřetně!)   
 - že by znamení mohlo zmást jiného účastníka provozu 
 - projíždění kolem jiného stojícího vozidla.  
 
Signály dávané řidičem rukou 
 

Při poruše směrových světel vozidla může řidič dávat následující znamení pravou paží vysunutou z okna. 
(Připomeňme, že v Británii řidič sedí ve vozidle na pravém sedadle.) 
 

- Řidič ukazuje paží vpravo,   to znamená, že chce     změnit směr vpravo. 
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- Řidič krouží  paží (směrem vpřed)          změnit směr vlevo. 
- Řidič kmitá paží nahoru a dolů           brzdit nebo zastavit. 
 
OMEZENÍ RYCHLOSTI 
 

Zákonné omezení rychlosti v zastavěné oblasti (v obci)   
Obec - v britském pojetí "zastavěná oblast" (urban area, built-up area) není ve Spojeném království určena 
značkami začátku a konce obce jako u nás. O vjezdu do zastavěné oblasti je řidič zpravidla informován 
značkou omezení rychlosti (nejčastěji 30 mil/h).  
 

Dopravní značka nejvyšší dovolené rychlosti (omezení rychlosti) je stejná jako u nás, je to kruhový terč 
s červeným okrajem, bílou plochou a černým číslem. 
 
V zastavěné oblast je vozovka lemována sloupy uličního osvětlení. Pokud je vozovka doprovázena sloupy 
uličního osvětlení vzdálenými od sebe méně než 200 m a není stanoveno dopravními značkami jiné omezení, 
platí pro všechny druhy silnic a všechny typy vozidel zákonné omezení rychlosti (National Speed Limit - 
národní rychlostní limit) pro zastavěnou oblast, což je  30 mil/h (48 km/h).  
 

O výjezdu ze zastavěné oblasti bývá řidič informován značkou nejvyšší dovolené rychlosti s vyšším limitem 
než 30 mil/h. 
 
Opakovací značka omezení rychlosti (repeater) je stejná jako normální značka nejvyšší dovolené rychlosti, 
ale je  menších rozměrů. Bývá upevněna na sloupy uličního osvětlení a používá se pro zopakování zákazu v 
zastavěných oblastech měst, avšak jen na dopravních tepnách. Jsou-li umístěny tyto opakovací značky, platí 
omezení daná těmito značkami, např. 40, 50 nebo 60 mil/h. Není-li opakovací značka omezení rychlosti 
uvedena, musí řidič předpokládat zákonné omezení rychlosti v zastavěné oblasti  30 mil/h. 
 
 
Zákonné omezení rychlosti vně zastavěné oblasti   
 
Nejsou-li kolem vozovky sloupy uličního osvětlení  blíže než 200 m, nachází se vozidlo vně zastavěné oblasti, 
a pak platí pro osobní automobily  
- u vozovky s jedním jízdním pruhem v každém směru omezení 60 mil/h (96 km/h) 
- u vozovky s oddělenými směry jízdy a se dvěma (nebo více) jízdními pruhy v každém 
  směru (tj. i na dálnicích) omezení 70 mil/h (112 km/h). 
 
NEJVYŠŠÍ DOVOLENÉ RYCHLOSTI PRO JEDNOTLIVÉ TYPY VOZIDEL  
  (Zákonná omezení rychlosti - National Speed Limits) 
jsou uvedeny na začátku kapitoly "GB" 
 
Měření rychlosti policií. Oblast měření rychlosti bývá označena tabulí, např. Police Speed Control.  Pokuty 
za překročení dovolené rychlosti jsou vysoké (viz dále).   
 
PORUCHA  
 
Výstražné osvětlení vozidla je nutno použít vždy pro informování ostatních účastníků silničního provozu o 
vzniklém nebezpečí.  
 
Výstražný trojúhelník není v Británii součástí povinné výbavy vozidla. Pokud jej řidič použije, musí trojúhelník 
postavit na přímé silnici ve vzdálenosti  50 m, na dálnici a silnici se dvěma oddělenými směry jízdy ve 
vzdálenosti nejméně 150 m za vozidlo.  
 
Porucha na dálnici. Nikdy sami neopravujeme vozidlo s poruchou stojící v odstavném pruhu.  
Správný postup je zabezpečit místo poruchy a zavolat pomoc z dálničního telefonu. 
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Ukazatelé směru k tísňovému telefonu u dálnice  jsou na sloupcích vzdálených od sebe vždy 100 m.  
Telefony jsou od sebe vzdáleny 1 míli (1,6 km).  
 

Postup volání telefonem při poruše. Po zvednutí sluchátka telefonu se ozve operátor. Tomu oznámíme: - 
číslo telefonu uvedené na sloupku (pro určení místa poruchy/ nehody) 
     - informace o typu vozidla 
     - popis závady 
     - zda máme asistenci zajištěnu některou motoristickou organizací.  
 
NEHODA  
 
Telefon.  Při volání z veřejné telefonní budky voláme číslo 999 (i bez mince). Stejné číslo voláme z běžné 
účastnické stanice.  
 
Řidič, který je účastníkem nehody, bez ohledu na zavinění či nevinu, má tyto povinnosti:  
 V případě, že je při nehodě někdo zraněn, je poškozeno jiné vozidlo než tohoto řidiče, je poškozena 
komunikace nebo dopravní zařízení nebo je zraněno zvíře, které nepatří řidiči, musí řidič zastavit.  
 Každé osobě, která má rozumný důvod (jinému účastníku nehody, majiteli věci nebo zvířete) musí podat 
řidič zevrubné informace o své osobě a dokladech vozidla. Nemůže-li řidič tyto údaje poskytnout na místě, 
musí tak učinit osobně na policii do 24 hodin. 
 
OZNAČOVÁNÍ SILNIC NA DOPRAVNÍCH ZNAČKÁCH 
 

Dálnice (motorways)jsou označeny písmenem M a číslem, např M 10.   
Silnice nejvyšší třídy (primary routes) jsou identifikovány písmenem A a číslem, např.  A 141, silnice nižší 
třídy pomocí písmene B a čísla, např. B 2070. 
Okružní komunikace (ring roads) jsou identifikovány písmenem  R. 
Tloušťka obrazu silnice na směrové tabuli představuje relativní důležitost komunikace, nikoliv nadřazenost 
silnice (zda je silnice hlavní nebo vedlejší). 
Cíle uvedeného na směrové tabuli v závorce je možno dosáhnout přes cíl, za nímž je zapsán. 
Čísla křižovatek  jsou na směrových tabulích zobrazena bíle na černém pozadí. 
Vzdálenosti udávané na směrových tabulích jsou v mílích. Části míle jsou často vyjádřeny bez zlomkové 
čáry, např. 1/2  se píše jako  1 2.  
 
Označování obcí 
není  povinné. Tabule začátku a konce obce, které se u nás používají i pro ohraničení omezení rychlosti, v 
Británii neexistují. Namísto pojmu "obec" se používá termín "zastavěná oblast" (built-up area). Zastavěná 
oblast je určena tak, že v ní existuje uliční osvětlení a sloupy tohoto osvětlení jsou od sebe vzdáleny méně 
než 200 m. Uvnitř zastavěné oblasti platí zákonné omezení rychlosti 30 mil/h (48 km/h), pokud dopravní 
značky neurčí jinak.  
 
KŘIŽOVATKY 
 

Podle tvaru se rozlišují tyto typy křižovatek: 
 - křižovatky tvaru  T 
 - křižovatky tvaru  Y 
 - křižovatky s přesazenou příčnou ulicí  (obr. 2c, 2d ). Tvar této křižovatky uka- 
  zuje zvláštní výstražná značka (trojúhelníková s vyobrazením tvaru křižovatky -  507.1) 
 - křižovatky tvaru  + 
 - kruhové objezdy. 
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OZNAČOVÁNÍ KŘIŽOVATEK A JAK JIMI  PROJET 
 

Hlavní a vedlejší silnice 
Každá křižovatka má zpravidla určenu pomocí dopravních značek hlavní a vedlejší silnici. Používají se značky  
"Dej přednost v jízdě" a značky "Stůj, dej přednost v  jízdě" podobně jako v ČR a na rozdíl od nás mnohdy 
pouze vodorovné značky.  
 

Značka "Dej přednost v jízdě" má stejný obrazec jako u nás, navíc ale ještě obsahuje  slovní vyjádření příkazu 
"GIVE WAY" (značka 602).  
 

Obrazec této značky (trojúhelník s červeným okrajem a bílou plochou bez textu) se ve spojení s tabulkou s 
udanou vzdáleností používá (stejně jako u nás) jako návěst. Je-li uveden text "Give Way"  a vzdálenost, jde o 
návěst  značky "Dej přednost v jízdě". Značka  501 (DZEZ) představuje značky "Stůj, dej přednost v jízdě" s 
tabulkou vzdálenosti 100 yardů. 
 

Na křižovatce hlavní a vedlejší silnice nemusí být použita svislá značka "Dej přednost v jízdě" (602), často 
místo ní bývá jen vodorovná značka 1003. Tato dvojitá přerušovaná čára napříč levé poloviny vedlejší silnice v 
místě připojení na hlavní silnici (obr. 1a – na konci této kapitoly) má význam značky "Dej přednost v jízdě". 
Jiná varianta téže křižovatky může obsahovat stejnou vodorovnou značku (dvojitou přerušovanou čáru) 
a navíc vodorovnou značku 1023  (viz obr 1b). Nejpřehlednější značení pro řidiče pak poskytuje křižovatka na 
obr. 1c, kde je navíc i svislá značka "Dej přednost v jízdě". Všechny tři uvedené druhy označení křižovatky 
hlavní a vedlejší silnice jsou co do významu rovnocenné. 
 

Informativní značku Hlavní silnice (u nás značka D 1a - žlutý kosočtverec s bílým okrajem) v Británii 
nenajdeme. Před křižovatkou, na které prochází hlavní silnice přímo, je řidič informován o tom, že jede po 
hlavní silnici, pomocí svislé značky "Křižovatka s vedlejší silnicí" (je stejná jako u nás značka A 4 - svislá tlustá 
čára hlavní silnice zkřížená vodorovnou tenčí čarou vedlejší silnice). Další informaci získává řidič i tím, že vidí 
na křižovatce vodorovné značení - přerušovanou čáru napříč vedlejší silnice (viz obr. 1). 
 
V případě, že hlavní silnice na křižovatce zabočuje nebo zatáčí, se používají svislé výstražné značky detailně 
vykreslující tvar křižovatky. Např. křižovatka tvaru T, kde hlavní silnice zatáčí, je pro vozidla jedoucí po hlavní 
silnici u nás určena pomocí dodatkové značky tvaru křižovatky. V Británii se na tomto místě použije výstražná 
značka 505.1 (DZEZ). 
 

Na mnoha křižovatkách je použito pouze vodorovné značení, často jen příčné čáry znamenající "Dej 
přednost v jízdě". Řidič musí  sledovat vodorovné značení na silnici, po níž jede, i na připojující se silnici za 
účelem získání co nejúplnějších informací o křižovatce.  
 

Když chceme odbočit na křižovatce tvaru Y a na naší vozovce jsme nenarazili na značku "Dej přednost" 
(naše silnice tedy může být hlavní),  je nutno na zbylých vozovkách křižovatky hledat  příp. příčné vodorovné 
čáry, které určují vedlejší silnici, pak vyhodnotit situaci a teprve potom vjet do křižovatky. Toto hledání "kdo 
jede po hlavní silnici" je obtížnější než vyhodnocení křižovatky s vyznačenou předností. (Na obr. 2e je pomocí 
číslic vyznačeno pořadí jízdy vozidel.)  Situace na obr. 2f  není řešitelná pomocí pravidel. Podle zásad 
defenzivní jízdy by měl řidič 2, odbočující na vedlejší silnici, dát  přednost protijedoucímu řidiči 1.  
 

Při odbočování vpravo na křižovatce tvaru Y je také někdy obtížné vyhodnotit "kdo jede přímo a kdo odbočuje 
vpravo", to znamená, kdo má komu dát přednost. V nejistých případech se vyplatí defenzivní způsob jízdy - 
počkat. 
 

Na křižovatkách, kde není vyznačena přednost ani svislými značkami ani značkami na vozovce, není 
přednost určena. Řidiči musí jet obezřetně, zpomalit a pokračovat podle okolností.  
 
 
Pravidlo "Dej přednost vozidlu přijíždějícímu zprava" na běžných křižovatkách bez vyznačení přednosti 
neplatí. Je platné pouze na kruhovém objezdu (který musí být jako takový označen), a to jen tehdy, pokud 
vodorovné nebo svislé dopravní značky nestanoví jinak. 
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Výjezd z dálnice je ohlašován návěstními deskami se šikmými pruhy (značka 823 DZEZ).  3 pruhy udávají 
vzdálenosti 270 m,  2 pruhy 180 m a 1 pruh - 90 m před výjezdem.  
 
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY  
 
Dopravní značky, které se nepoužívají v ČR, příp. na které je vhodné upozornit, jsou uvedeny v publikaci 
DZEZ, kde se nachází i vyobrazení těchto značek.  
 

Barvy informativních značek 
Tabule vztahující se k dálnicím jsou modré a názvy cílů i čísla silnic jsou bílé. Informace o dopravně 
nejdůležitějších silnicích (primary routes) jsou na zelených tabulích s bílým písmem názvů cílů a čísla silnic 
jsou žlutá. Ostatní silnice jsou popsány bílými tabulemi s černým písmem. Tabule turistických cílů mají 
hnědé pozadí. 
 
Modré a zelené tabule s bílým písmem také informují nebo upřesňují platnost dopravní značky.  
 
Červené jsou informativní značky zvláštní důležitosti.  
 
Elektronické značky na dálnici jsou bílé na tmavém pozadí.  Často udávají omezení rychlosti (např. 50 
mil/h) nebo informují o mlze (Fog).  
 

Tabule potvrzující trasu se uvádějí po křižovatkách. Na dálnicích jsou modré s bílými čísly dálnic (např. 
značka 911 DZEZ), u nejdůležitějších silnic (primary routes) jsou zelené s bílými názvy cílů  a žlutými čísly 
silnic. 
 

Pokud je na směrové tabuli číslo silnice v závorce, znamená to, že daná komunikace vede teprve k uvedené 
silnici. 
 
Číselné jednotky uváděné na dopravních  značkách jsou v Británii i v USA obvykle v anglosaských 
jednotkách: 
 vzdálenost        míle 
 rychlost        míle/h 
 výška / šířka         stopy,  palce  
 
 

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 
 

BÍLÉ ZNAČENÍ NA VOZOVCE 
 

Příčné bílé čáry na vozovce 
 
Příčné čáry na vozovce  
znamenají především "Dej přednost v jízdě" vozidlům, ukazují místo, kde má řidič zastavit před přechodem 
pro chodce nebo před řízenou křižovatkou, nebo oddělují na křižovatce hlavní silnici od vedlejší. 
 
Příčná přerušovaná čára odděluje hlavní silnici od vedlejší. Například při příjezdu po vedlejší silnici ke 
křižovatce je v pravé polovině vozovky jednoduchá přerušovaná čára (obr. 1). 
 
 
Dvojitá přerušovaná čára (značka 1003, napříč levé poloviny vozovky má při vjezdu do křižovatky funkci 
značky "Dej přednost v jízdě" (obr. 1). Tento význam bývá ještě zdůrazněn přidáním vodorovné dopravní 
značky "Dej přednost v jízdě" (1023)  na vozovce před příčnou čárou nebo i svislou značkou "Dej přednost v 
jízdě". 
 
Jednoduchá přerušovaná čára napříč levé poloviny vozovky se používá při vjezdu na standardní (1003.1) 
nebo malý kruhový objezd (1003.3), kdy má význam značky "Dej přednost vozidlům přijíždějícím zprava po 
kruhovém objezdu" (obr. 3, str. 247). 
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Příčná souvislá čára se používá obdobným způsobem jako u nás. Jednoduchá čára (značka 1001) slouží 
k určení místa pro případné zastavení na řízené křižovatce. Silná čára (1002.1) se používá ve spojitosti se 
značkou "Stůj, dej přednost". 
 
 
Podélné bílé čáry na vozovce  
 
Podélná přerušovaná čára s krátkými úsečkami a dlouhými mezerami  od sebe odděluje  jízdní pruhy. 
 

Podélná přerušovaná čára se stejně dlouhými úsečkami a mezerami  vyznačuje střed vozovky na silnici s 
jedním jízdním pruhem v každém směru.  
 

Podélná přerušovaná čára s dlouhými úsečkami a krátkými mezerami odděluje jízdní pruhy a upozorňuje 
na nebezpečná místa. 
 

Podélná přerušovaná čára označující střed vozovky nebo oddělující jízdní pruhy může mít úsečky nestejně 
dlouhé. Tím, že se úsečky začnou prodlužovat a mezery zkracovat, je řidič při jízdě informován, že se blíží k 
nebezpečné oblasti.  
 

Klikaté podélné čáry před a za přechodem pro chodce vyznačují úsek vozovky, kde se nesmí zastavit ani 
předjíždět (značka 1055.1). 
 
Bíle šrafovaná oblast 
na vozovce může být ohraničena souvislou čarou  nebo přerušovanou čarou. Do šrafované oblasti ohraničené 
souvislou čarou je možno vjet jen v případě nouze (např. při zabránění nehodě).  Do šrafované oblasti 
ohraničené přerušovanou čarou může řidič vjet, když to považuje za bezpečné.  
 
Bíle šrafované oblasti na vozovce mohou být šrafovány diagonálně nebo šípovitě. Význam obou způsobů je 
shodný. 
 
ŽLUTÉ ZNAČENÍ NA VOZOVCE 
 
Podélné čáry u okraje silnice představují zákaz stání. Čáry mohou být souvislé (jednoduché nebo dvojité) 
nebo přerušované (značky 1016.1, 1017, 1018). Doba platnosti zákazu je vždy uvedena na svislé informační 
značce (tabuli s textem). 
 
Příčné čáry přes obrubník kolmo ke směru  vozovky představují zákaz nakládky a vykládky. Může být 
použita jedna, dvě, nebo tři čáry vedle sebe (značky 1019, 1020, 1021). Doba platnosti zákazu je uvedena na 
svislé informační značce (tabuli s textem). 
 
Klikaté podélné čáry před školou s nápisem School Keep Clear vyznačují úsek vozovky, kde se nesmí 
zastavit (značka 1027.1).  Zákaz zastavení platí i pro vozidla vezoucí děti do školy nebo ze školy.  Obdobně 
se používá tato klikatá čára před hasičskými stanicemi nebo před vjezdem do nemocnice nebo ambulance. 
 
Křižovatka se žlutě diagonálně vyšrafovanou plochou (box junction) představuje křižovatku, v níž není 
dovoleno zastavit, pokud by tím došlo k zabránění v jízdě jiným vozidlům (značka 1044). Do křižovatky 
můžeme tedy vjet jen tehdy, když v ní nestojí jiné vozidlo a když je volný výjezd z křižovatky. Zastavit můžeme 
pouze při odbočení vpravo, pokud tím nebudeme bránit jiným vozidlům v jízdě v příčném směru nebo v 
protisměru . 
 

Zpomalovací čáry napříč vozovky se používají při příjezdu ke kruhovému objezdu nebo i k jakékoliv 
křižovatce. Pokyn zpomalit je dán i tím, že vzdálenost mezi čarami se zmenšuje (čáry se zhušťují).  
 
REFLEXNÍ HŘEBY NA VOZOVCE  
mají tyto barvy: 
- červenou  mezi odstavným pruhem a vozovkou dálnice, nebo na pravém okraji vozovky  
        u normální silnice   
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- bílou   pro oddělení jízdních pruhů nebo označení středu vozovky 
- žlutou   okraj vozovky u středního dělicího pásu dálnice 
- zelenou  okraj  vozovky při vjezdu na dálnici nebo při výjezdu z dálnice, nebo okraj   
       vozovky u parkoviště nebo u rozšířené plochy pro zastávku autobusu 
- jasně zelenou / žlutou   označují práce na silnici nebo dočasné převedení dopravy na   
       protisměrnou vozovku. 
 
SVĚTELNÁ SIGNALIZACE   
 
Světelné signály na dálnicích nad středním oddělujícím pásem dálnice se vztahují na všechny jízdní pruhy 
daného směru. Signál nad určitým jízdním pruhem platí jen pro daný pruh. 
 
Signál červeného přerušovaného světla na příjezdu na dálnici nebo výjezdu z dálnice ukazuje, že na 
příslušnou vozovku je zakázán vjezd. Signál červeného přerušovaného světla nad středním oddělujícím 
pásem dálnice zakazuje pokračovat v jízdě po dálnici (po kterémkoliv jízdním pruhu dálnice). 
 

Signál žlutého přerušovaného světla bez další informace na příjezdu na dálnici nebo nad středním 
oddělujícím pásem dálnice ukazuje na jiné nebezpečí. Řidič má omezit rychlost na 30 mil/h a nemá předjíždět 
až do zjištění příčiny, o jaký druh nebezpečí jde. 
 
Zelená šipka na křižovatce. Zařízení světelné signalizace na křižovatce může obsahovat samostatnou 
svítilnu se zelenou šipkou. Pokud svítí zelená šipka, je možno odbočit v daném směru bez ohledu na to, jaká 
ostatní světla dané soustavy svítí.  
 

Zařízení světelné signalizace - dvojice svítilen pro střídavě přerušovaná červená světla a pod nimi svítilna 
žlutého přerušovaného světla - se používají u: 
 železničních přejezdů     výjezdu požárních vozidel 
 zvedacích mostů      vjezdu na dálnici 
 letišť         převádění dobytka. 
 
Elektronicky vytvářené světelné signály pro řízení vjezdu do jízdních pruhů na 
dálnici  
 
Kromě standardní signalizace pomocí žárovek nebo výbojek se také používá signalizace s obrazci skládanými 
z elektronických prvků. Existuje paleta signálů vytvářených elektronicky na signalizačních zařízeních nad 
jízdními pruhy na dálnicích.  Vně vrcholů obdélníka takovéto proměnné značky bývají umístěna blikající žlutá 
světla. 
 
SYSTÉM POKUT A TRESTNÝCH BODŮ 
 

Přestupky proti pravidlům silničního provozu jsou v Británii centrálně sledovány. Za větší provinění dostává 
řidič trestné body, které se mu sčítají.  Řidič, který nasbírá během tří let 12 a více bodů, je soudem zbaven 
řidičského oprávnění na dobu nejméně 6 měsíců. Jde-li o větší nebo o opakované prohřešky, je doba 
odebrání řidičského oprávnění přiměřeně delší.  
 

Řidič, kterému byl odebrán řidičský průkaz na základě opilosti, musí před navrácením řidičského oprávnění 
předložit soudu lékařské potvrzení, že se vyrovnal s problémem alkoholu.  
 

Soud může rozhodnout o zvýšení pojistky povinného ručení řidiče v případě, když je riziko pojištění 
opakovaného původce havárií pro pojišťovnu příliš vysoké.  
 
 
Sazebník trestů a pokut 
Jsou uvedeny horní meze trestů. U peněžních pokut jsou částky v librách. 
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    Postih  

Přestupek Vězení Pokuta 
(N =  
neome-
zeně) 

Odebrání 
řidičského 
průkazu 
(S = podle roz-
hodnutí soudu) 

Přidělené 
trestné body 
(ŘP - řidičský 
průkaz) 

Nebezpečné jízda 
s následkem smrti 

5 roků N  min. na 2 roky 3-11, není-li 
odebrán ŘP  

Nebezpečná jízda 2 roky N vždy, S  
Bezohledná jízda pod 
vlivem alkoholu / drog 
s následkem smrti 

5 roků N min. na 2 roky  

Nedbalá nebo nepozorná 
jízda 

- 2 500 S 3 - 9 

Jízda pod vlivem 
alkoholu,  drog, nebo 
odmítnutí krevní zkoušky 

6 měs. 5 000 vždy, S  3-11, není-li 
odebrán ŘP  

Ujetí z místa nehody 
nebo nepodání zprávy o 
nehodě 

6 měs. 5 000 S 5 - 10 

Jízda po odebrání ŘP 6 měs. 5 000 S 6 
Jízda bez ŘP, když je ŘP 
odmítnut ze 
zdrav.důvodů 

6 měs. 5 000 S 3 - 6 

Jízda bez povinné 
pojistky 

- 5 000 S 6 - 8 

Jízda s vozidlem, pro něž 
není řidičské oprávnění 

- 1 000 S 3 - 6 

Překročení rychlosti - 1000 
na 
silnici, 
2500 
na 
dálnici 

S 3 - 6  

Nedbání světelné signali-
zace  

- 1 000 S 3 

Chybí doklad o technické 
kontrole 

- 1 000 - - 

Nepoužití bezpeč. pásů -   500 - - 
Chybí jiné doklady řidiče 
nebo vozidla 

- 1000 S 3 

 
 
Vyobrazení britských dopravních značek, které se neužívají v ČR 
a na něž je vhodné řidiče upozornit, je uveden v publikaci "Dopravní 
značky evropských zemí", kterou dodává SYSTEMCONSULT. Zde 
uvádíme pouze jejich přesný popis. 
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TRAFFIC SIGNS  -  SVISLÉ DOPRAVNÍ  ZNAČKY 
 
 

WARNING,  PROHIBITORY AND MANDATORY SIGNS 
VÝSTRAŽNÉ, ZÁKAZOVÉ A PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 
 
(501, 502)   Advance sign for junction controlled by sign Give way or Stop and give way  (here by sign Stop 

and give way).    Návěst značky "Dej přednost" nebo "Stůj, dej přednost"  (zde návěst značky "Stůj, 
dej přednost")  

(505.1)   T-junction ahead.   Křižovatka tvaru T se zabočující hlavní silnicí    
(508)    Traffic merges ahead.   Připojuje se doprava ze strany 
(510)  Roundabout.   Kruhový objezd. Při vjezdu na kruhový objezd je nutno dát přednost vozidlům 

přijíždějícím zprava. Po kruhovém objezdu se jede ve směru hodinových ručiček. 
(520)   Dual carriageway ends.    Konec silnice se dvěma oddělenými směry jízdy  
(522)   Two-way traffic across a one-way carriageway.   Doprava v obou směrech křižuje napříč přes 

jednosměrnou vozovku 
(528)   Hump bridge.   Most s hrbem. Most s klenutou vozovkou 
(529)   Opening or swing bridge.    Zvedací nebo otočný most 
(530)   Headroom at hazard.   Omezená výška podjezdu (vyznačena výška, která je k dispozici pro průjezd 

vozidla) 
(533)   Electrified overhead cable.    Vodič elektrické trakce (nebezpečí vysokého napětí) 
(544.1)   Pedestrians in road.    Chodci na silnici (u silnice není chodník nebo krajnice) 
(547)   Cycle route ahead.    Pozor, stezka pro cyklisty. Řidič jedoucí po vozovce musí dát přednost 

cyklistům na přejezdu pro cyklisty. 
(555)   Quayside or riverbank.    Břeh (nebezpečí pádu z mola) 
(602)   Give way to traffic on major road.    Dej přednost v jízdě dopravě na hlavní silnici  
(603)   Manually operated STOP sign.    Ruční terč s nápisem STOP (např. pro řízení dopravy při opravě 

komunikace). Řidič je povinen zastavit. 
(604)   Manually operated GO sign.    Ruční terč s nápisem GO (např. pro řízení dopravy při opravě 

komunikace). Řidič je vyzván, aby pokračoval v jízdě. 
(605.1)   School crossing patrol. Manually operated sign exhibited by a school crossing patrol for the purpose 

of stopping any vehicle.   Ruční terč STOP školní hlídky řídící přecházení dětí. Řidič musí zastavit. 
(609)   Turn left ahead.    Přikázaný směr jízdy (odbočit vlevo) 
(611)   Vehicles may pass either side to reach the same destination.   Objet vlevo nebo vpravo. Vozidla 

mohou použít cestu na kterékoliv  straně - obě vedou ke stejnému cíli 
(611.1)  Miniroundabout.   Malý kruhový objezd (při vjezdu je nutno dát přednost vozidlům zprava) 
(615)   Give priority to vehicles from the opposite direction.  Přednost protijedoucích vozidel  
(621)   All vehicles for more than 12 passengers prohibited.   Zákaz vjezdu všech vozidel pro více než 12 

osob. Neplatí pro linkové, školní a zaměstnanecké autobusy. 
(622.1)   No goods vehicles exceeding the maximum gross weight indicated (in tonnes).   Zákaz vjezdu 

nákladních vozidel, jejich okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez 
(626.1)   No vehicle or vehicle and load exceeding the weight indicated (in tonnes).   Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž okamžitá hmotnost (včetně nákladu) přesahuje vyznačenou mez 
(633)   Police.  Manually operated sign of a  police constable or a traffic warden for stopping any vehicle.   

Ruční terč STOP policisty nebo strážníka. Řidič musí zastavit. 
(636)   No waiting except for loading and unloading.   Zákaz stání (s výjimkou nakládky nebo  vykládky, 

nebo pro nastoupení a vystoupení osob)  
(646)   No stopping during times indicated except for as long as may be necessary for setting down or picking 

up passengers.   Zákaz zastavení v časových úsecích uvedených na tabuli s výjimkou zastavení pro 
vyložení a naložení cestujících 

(653)   One way traffic on either side of the white line. Contra-flow bus lane.   Vozovka s jednosměrným 
provozem v přímém směru a s odděleným jízdním pruhem pro linkové autobusy v protisměru 

(670)   Buses and cycles only.  Jízdní pruh pro linkové autobusy a jízdní kola  
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(673)   Entry to 20 mph zone.   Začátek zóny omezení rychlosti na 20 mil/h  (32 km/h). (Omezení dle 
uvedené značky platí pro celou obec Beesworth.)  

(674)   End of 20 mph zone.   Konec zóny omezení rychlosti na 20 mil/h. Dále platí omezení rychlosti na 
30 mil/h (48 km/h) 

(806)   Controlled parking zone.   Zóna s omezením stání. Jsou použity parkovací hodiny nebo je doba stání 
omezena dopravními značkami  a informačními tabulemi   

(808.1)   Exit from controlled parking zone.   Konec zóny s omezením stání  
(810)   One-way traffic.   Jednosměrný provoz.  Značka pro chodce  
(811)   Priority over vehicles from the opposite direction.   Přednost před protijedoucími vozidly  
(812.2)   Lane reserved for buses on road at junction ahead.   Jízdní pruh pro linkové autobusy napříč na 

křižovatce před námi 
(815)   Route recommended for pedal cyclists.   Cesta doporučená pro cyklisty 
(823, 824, 825)   Countdown marker at exit from motorway (each bar represents 100 yds).   Návěstní deska 

před výjezdem z dálnice (každý pruh představuje vzdálenost 100 yardů) 
(845)   Bus Stop.   Zastávka autobusů 
(849)   Bus Stop for London Transport carriages.    Zastávka autobusů London Transport 
 
INFORMATION SIGNS  -  INFORMATIVNÍ ZNAČKY 
 
Primary routes - Dopravní tepny  
 
(705)   Route numbers and next places of traffic importance.    Důležité cíle a čísla silnic k těmto cílům  
(711.1)   Route numbers and places of traffic importance for a roundabout junction with a motorway   Důležité 

cíle a čísla silnic na křižovatce s kruhovým objezdem s cílem (Birmingham) dosažitelným po dálnici  
(717)   Ring road. Primary route forms part of a ring route.   Silnice tvoří část okružní komunikace  / 

objezdové trasy kolem města  
(757)   European route number of road.   Číslo silnice pro mezinárodní provoz   
 
Non-primary routes - Méně významné silnice   
 

(722)   Route numbers and next places of traffic importance.   Důležité cíle a čísla silnic k těmto cílům  
(727.2)   Route suitable for goods vehicles to the routes or places.  Trasa vhodná pro nákladní vozidla 

směřující k uvedeným silnicím nebo cílům 
 
Direction to local places - Směr k místním cílům 
 

(734.4)   Direction to stations - British Rail and London Transport.   Směr k železničnímu nádraží British Rail 
a ke stanici London Transport 

(734.5)   Direction to a car ferry.  Směr k přístavišti trajektů 
(741.1)   Direction to a Ministry of Defence  establishment.   Směr k vojenskému objektu 
 
Temporary direction signs - Dočasné směrové tabule 
 

(754)   Alternative route avoiding road closure.   Náhradní cesta za uzávěru silnice 
(755.1)   Route for diverted traffic.   Směrová tabule pro vyznačení objížďky  
(756.1))   Route for diverted traffic to the indicated place.   Směrová tabule pro vyznačení objížďky do 

udaného místa  
(756.2)   Signs for emergency diversion route.   Symboly pro označení jednotlivých objížděk  
 
Motorways - Dálnice  
 
(901.1)   Motorways Traffic Regulations start to apply.   Dálnice. Začínají platit pravidla pro dálnice. 
(903.1)   Direction sign at a junction leading directly into a motorway.   Směrová tabule na křižovatce 

ukazující přímo na dálnici 
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(905)   Road extending from a junction 1 mile ahead.   Silnice vycházející z křižovatky vzdálené 1 míli (číslo 
křižovatky je na černém pozadí) 

(907)   Route number and next places of traffic importance at a road junction with a motorway and a  number 
of that junction.   Důležité cíle, číslo silnice k cíli a číslo dálniční křižovatky (25 v černém poli) 

(908.1)   Route numbers of roads extending from a junction, places to which they lead, number of junction and 
distance to it. The sign is placed over the carriageway.     Čísla silnic vycházejících z křižovatky a cíle, k 
nimž silnice vedou. Číslo křižovatky (2) a vzdálenost ke křižovatce (1/2 míle). Zkratky směrů N = Nord, 
NW = Nordwest atd. Značka je umístěna nad dálnicí.  

(911)   Route number of motorway with names and distances to places of traffic importance. Route 
confirmatory sign after junction.   Důležité cíle, číslo silnice k těmto cílům (M1) a vzdálenosti k cílům. 
Potvrzovací značka po projetí křižovatky   
 
 

ROAD MARKINGS  -  VODOROVNÉ ZNAČKY 
 
TRANSVERSE LINES  - PŘÍČNÉ ČÁRY 
 

(1001)   Stop line at light signals or police control.   Příčná souvislá čára pro zastavení v případě světelné 
signalizace nebo při řízení dopravy policií  

(1002.1)   Stop line at STOP sign.   Příčná souvislá čára pro zastavení podle značky "Stůj, dej přednost"  
(1003)   Tranverse marking to indicate the requirement Give way to trafic on major road.    Příčná dvojitá 

přerušovaná čára označující "Dej přednost v jízdě vozidlům na hlavní silnici" 
(1003.1) Transverse marking at which the vehicles should give way to traffic circulating from right on the 

roundabout.   Příčná přerušovaná čára určující "Dej přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zprava po 
kruhovém objezdu" 

(1003.3)  Transverse marking at which the vehicles should give way to traffic circulating from right on the mini-
roundabout.   Příčná přerušovaná čára určující "Dej přednost vozidlům přijíždějícím zprava pro 
malém kruhovém objezdu" 

 
 
PEDESTRIAN CROSSINGS  -  PŘECHODY PRO CHODCE  
 

(1055)   Pedestrian crossing controlled by police constable or traffic warden, Pelican crossing or Puffin 
crossing.   Řízený přechod pro chodce (Pelican / Puffin). Přechod řízený strážníkem 

(1055.1)   Zebra crossing.   Neřízený přechod pro chodce typu zebra  
 
 
LONGITUDINAL LINES TO INDICATE WAITING RESTRICTION   
PODÉLNÉ ČÁRY U KRAJE VOZOVKY PRO OMEZENÍ STÁNÍ 
 

 

(1016.1)  Broken yellow line near the edge of the carriageway  to indicate that waiting is prohibited or 
restricted.    Žlutá podélná přerušovaná čára poblíž okraje vozovky udávající zákaz nebo omezení 
stání.  Doba omezení je uvedena na informační tabuli 
 

(1017)    Single yellow line near the edge of the carriageway to indicate that waiting is prohibited or restricted.   
Žlutá podélná souvislá čára poblíž okraje vozovky udávající zákaz nebo omezení stání.   Doba 
omezení je uvedena na informační tabuli 

(1018)   Double yellow line near the edge of the carriageway  to indicate that waiting is prohibited or restricted.    
Žlutá dvojitá podélná souvislá čára poblíž okraje vozovky udávající zákaz nebo omezení stání.   
Doba omezení je uvedena na informační tabuli 

 
LINES ACROSS THE KERB TO INDICATE LOADING RESTRICTIONS 
ČÁRY NAPŘÍČ OBRUBNÍKU PRO OMEZENÍ STÁNÍ 
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(1019)   One yellow line across the kerb or at the edge of the footway nearest the carriageway to indicate that 

loading and unloading is prohibited or restricted.   Žlutá příčná čára na okraji chodníku nebo vozovky 
označující zákaz nebo omezení zastavení pro účely nakládky nebo vykládky .  Doba omezení je 
uvedena na informační tabuli 

(1020)  Two yellow lines across the kerb or at the edge of the footway nearest the carriageway to indicate that 
loading and unloading is prohibited or restricted.   Dvě žluté příčné čáry na okraji chodníku nebo 
vozovky označující zákaz nebo omezení zastavení pro účely nakládky nebo vykládky.   Doba 
omezení je uvedena na informační tabuli 

(1021)   Three yellow lines across the kerb or at the edge of the footway nearest the carriageway to indicate 
that loading and unloading is prohibited or restricted.   Tři žluté příčné čáry na okraji chodníku nebo 
vozovky označující zákaz nebo omezení zastavení pro účely nakládky nebo vykládky.   Doba 
omezení je uvedena na informační tabuli 

 
 

THE OTHER ROAD MARKINGS  -  OSTATNÍ VODOROVNÉ ZNAČKY 
 

(1023)   Warning of Give Way just ahead.   Značka "Dej přednost v jízdě". Nemusí být doprovázena svislou 
značkou "Dej přednost v jízdě", stačí tato. 

(1025)   Bus stop.    Zastávka linkových autobusů  
(1026)   Keep clear. Do not block entrance to the side road.   Zákaz stání vozidla na místě, kde by bránilo v 

jízdě jiným vozidlům (např. při odbočení do vedlejší ulice) 
(1027.1)   Keep entrance free of stationary vehicles, even if picking up or setting down children Zákaz 

zastavení před školou, platí i pro nastoupení  nebo vystoupení dětí 
(1028)   Taxi stand.   Stanoviště taxi. Pro jiná vozidla zde platí zákaz zastavení 
(1032)   Parking places.   Parkovací místa 
(1044)   Box junction.   Zákaz zastavení na ploše křižovatky vyznačené šrafováním  
(1048)   Bus lane.   Jízdní pruh vyhrazený pro linkové autobusy 
 
 

TRAFFIC LIGHT SIGNALS  -  SVĚTELNÉ SIGNÁLY  (ELEKTRONICKÉ ZNAČKY) 
 

(5002)   Lane open.   Jízdní pruh je volný. Do pruhu je možno vjet 
(5004)   Lane closed.   Vjezd do jízdního pruhu zakázán  
(6001)   Temporary maximum speed (mph).   Dočasné omezení rychlosti (v mílích/h) 
(6002)   Move to the traffic lane on your right.   Přejeďte do jízdního pruhu vpravo  
(6003)   Leave motorway at next exit ahead.   Vyjeďte z dálnice na prvním výjezdu 
(6004)   Lane available to vehicular traffic.   Jízdní pruh je k dispozici pro dopravu. Do pruhu je možno 

vjet.  
(6005)   End of temporary indications.   Konec platnosti dočasné signalizace 
(6005.1)   End of temporary restriction.   Konec dočasného omezení 
(6006)   Left hand lane of three lane carriageway is closed.   Levý pruh třípruhové vozovky je uzavřen. 

Vjezd do pruhu je zakázán 
(6008)   Right hand lane of two lane carriageway is closed.   Pravý pruh dvoupruhové vozovky je uzavřen. 

Vjezd do pruhu je zakázán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

Vyobrazení k textu 
 
 
Obr1 a, b, c 
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Obr.  2a, 2b 
 
 

 



57 

 
 
Obr. 2c, 2d 
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Obr. 2e, 2f 
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Obr. 3 
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Obr. 4 
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Obr. 5a, 5b, 5c 
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Obr. 6 
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Obr. 7 
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Obr 8.  Příčné čáry a přechody 
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PL 

 
 
Omezení rychlosti 
 
 
 
 
 
 
Typ 
vozidla 

V obci  
 

Vně obce 
- silnice 

Silnice pro 
motorová vozidla s 
jednou vozovkou 
nebo silnice s od-
dělenými vozov-
kami s nejméně 2 
pruhy v každém 
směru  

Silnice 
pro 
motorová 
vozidla 
s odděle-
nými 
vozovka-
mi 

Dálnice 

Osobní 
automobil, 
motocykl, 
nákladní 
automobil 
do 3,5 t 
celkové 
hmotnosti 

 90 100 110 130 

Ostatní 
vozidla 
neuvedená 
výše a 
jízdní 
soupravy  

60 
 

(obytná 
zóna 
20) 

70  80  

Autobusy  70 80 / 100 na 
silnici pro 
motorová 
vozidla s 
jednou 
vozovkou 

100  
(při 
dalších 
požadav
ků) 

 
splnění 
technic. 

Přeprava 
ADR 

 70  80  
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Specifické prvky dopravních předpisů  

 
 
 
Úvod 
Ustanovení zákona se přiměřeně vztahuje i na osoby nacházející se v blízkosti silnice 
jestliže by jejich chování mohlo vyvolat skutečnosti, které jsou v zákoně uvedeny. 
 
 
Rychlosti jízdy 
 
V obci: 
 max 60 km/hod.  
 
Mimo obec: 
Motorové vozidlo o maximální přípustné hmotnosti 3500 kg na dálnici max. 130 
km/hod., na dvouproudé silnici pro motorová vozidla 110 km/hod., na jednoproudé silnici 
pro motorová vozidla a na dvouproudé silnici, kde pro každý směr jsou minimálně dva 
jízdní pruhy 100 km/hod., na ostatních silnicích 90 km/hod.  
Motorová vozidla nad 3500 kg s výjimkou autobusů: na dálnici, na silnici pro motorová 
vozidla a na silnicích kde jsou pro každý směr minimálně dva jízdní pruhy  80 km/hod., 
na ostatních silnicích max. 70 km/hod.  
Autobusy, které splňují příslušné technické podmínky, na dálnici a silnici pro motorová 
vozidla max. 100 km/hod., na ostatních silnicích 70km/hod.  
Vozidlo převážející nebezpečné látky, vybavené příslušnými označením 
charakterizujícím převážený nebezpečný materiál: na dálnici, na silnici pro motorová 
vozidla a na silnici kde jsou pro každý směr minimálně dva jízdní pruhy max. 80 
km/hod., na ostatních silnicích  max. 70 km/hod. 
Traktory max. 30 km/hod. 
Vozidla s pracovním  zařízením na přední straně vozidla, které přesahuje 1,5 m od 
sedadla řidiče max 30 km/hod. v obci a max. 60 km/hod. mimo obec. 
Maximální rychlost motocyklu , mopedu a malého motocyklu převážejícího dítě do 7 let 
je 40 km/hod.  
 
 
Otáčení a couvání 
  
Je zakázáno otáčení a couvání také na  mostě a nadjezdu.  
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Předjíždění 
 
Při předjíždění jednostopého vozidla nebo útvaru chodců musí předjíždějící vozidlo 
dodržet odstup minimálně 1m. 
Řidiči předjížděného vozidla je zakázáno zvyšovat rychlost také ještě bezprostředně po 
předjetí. 
Je zakázáno předjíždění motorového vozidla jmenovitě také při dojíždění k vrcholu 
stoupání a v zatáčce označené výstražnými značkami. 
 
 
Jízda křižovatkou 
 
Při jízdě křižovatkou, kde nejsou přednosti upravené dopravními značkami má kolejové 
vozidlo vždy přednost bez ohledu na to, z které strany přijíždí. 
 
 
Řidič motorového vozidla a cyklisté 
 
Řidič motorového vozidla blížící se k přejezdu pro cyklisty je povinen dát přednost 
cyklistovi na přejezdu. 
Řidič odbočujícího motorového vozidla dává přednost cyklistům, kteří  přejíždějí silnici 
na kterou odbočuje. 
Řidič motorového vozidla, které přejíždí cyklistickou stezku mimo vozovku dává 
přednost cyklistům. Na přejezdu pro cyklisty a bezprostředně před nim je také zakázáno 
předjíždění. 
 
 
Železniční přejezd 
 
Polská úprava není tak podrobná jako česká, nejsou např. specifikovány maximální 
rychlosti pro přejíždění, je zde ale dána povinnost pro řidiče motorového vozidla nebo 
jízdní soupravy jejichž délka je větší jak 10 m a nemohou při přejíždění dosáhnout větší 
rychlosti jak 6 km/hod., ujistit se, že v době potřebné pro přejíždění nepřijede kolejové 
vozidlo nebo dohodnout čas přejíždění s pověřeným zaměstnancem provozovatele 
dráhy. 
 
 
Jízda za snížené viditelnosti 
 
Za snížené viditelnosti (mlha, déšť nebo jiné příčiny) je řidič motorového vozidla povinen 
užit potkávací světla nebo světla do mlhy nebo oboji současně a mimo obec dávat 
krátká zvuková znamení při předjíždění nebo objíždění. Zadní světla do mlhy může řidič 
vozidla  použit při snížené viditelnosti jestliže je tato omezená průzračnosti ovzduší 
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menší než 50 m. Při zlepšení viditelnosti je řidič povinen zadní světla do mlhy 
bezodkladně vypnout. 
 
 
Vlečení motorových vozidel 
 
 Při vlečení motorového vozidla se smí jet v obci rychlostí nejvýše 30 km/hod. a mimo 
obec 60 km/hod. Vlečené vozidlo může být místo označení výstražným trojúhelníkem 
označeno blikajícím žlutým světlem způsobem dobře viditelným pro ostatní účastníky 
silničního provozu. Při použití lana musí být vzdálenost mezi vozidly 4-6m. Při užití tyče 
nesmí být vzdálenost větší jak 3 m. Na dálnici mohou vléci vozidlo pouze k tomu určena 
vozidla a to pouze k nejbližšímu výjezdu nebo k nejbližšímu místu určenému k obsluze 
cestujících. 
 
 
Doklady 
 
Doložení pojištění odpovědnosti za škodu je možné buď dokladem potvrzujícím 
uzavření smlouvy o „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“  
nebo dokladem potvrzujícím zaplacení pojistného. 
 
 
Přeprava děti 
 
Děti se smí přepravovat pouze v motorovém vozidle vybaveném bezpečnostními pásy. 
Pokud dítě s ohledem na váhu nebo vzrůst nemůže použit bezpečnostní pásy musí být 
přepravováno v dětské autosedačce nebo jiném zařízení, které splňuje příslušné 
technické podmínky určeném pro převoz děti. Výjimku tvoři pouze vozidla taxislužby, 
policie a lékařské záchranné služby. Zákon neudává bližší váhové, vzrůstové a věkové 
specifikace. 
 
 
Bezpečnostní pásy a přepravované osoby 
 
Zákon vysloveně stanoví, že řidič vozidla vybaveného bezpečnostními pásy nesmí 
přepravovat osoby, které nejsou připoutány, zároveň stanoví povinnost přepravovaným 
osobám být za jízdy připoutány. 
 
 
Zastavení a stání 
 
Při stání na silnici mimo obec je povinnosti umístit  vozidlo pokud je to možné mimo 
vozovku. 
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Je dovoleno zastavení nebo stání vozidla na chodníku koly jedné strany nebo přední 
osy motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t pod 
podmínkou, že: 
1) Na daném úseku vozovky neplatí zákaz zastavení nebo stání. 
2) Zbývající šířka chodníku  neztěžuje chodcům provoz  a není menší než 1,5 m. 
3) Vozidlo umístěné přední osou na chodníku nebrzdí provoz vozidel na vozovce. 
Je dovoleno zastavení nebo stání celého osobního vozidla, motocyklu, mopedu nebo 
jízdního kola na chodníku při okraji vozovky pod podmínkou, že neztěžují provoz 
chodcům a zbývající šířka chodníku není menší jak 1,5 m. Umístění celého jiného 
vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřesahující 2,5 t na chodníku je možné 
pouze v místech vyznačených dopravními značkami. 
 
 
Je zakázáno zastavení vozidla také 
 
1) ve vzdálenosti menší jak  10 m před  železničními a tramvajovými přejezdy, přechody 
pro chodce a přejezdy pro cyklisty, na obousměrné silnici o dvou jízdních pruzích platí 
zákaz zastavení také ještě 10 m za přechodem pro chodce a přejezdem pro cyklisty,  
2) na nadjezdu,  
3) ve vzdálenosti menší než 10 m  před dopravní značkou nebo silničním signálním 
zařízením pokud by tyto byly vozidlem zakryty, 
4) na dělícím pásu mezi vozovkami, 
5) ve vzdálenosti menší než 15 m od  značky označující zastávku hromadné dopravy a 
na zastávce s nástupním ostrůvkem po celé délce ostrůvku, pokud ostrůvek má z pravé 
strany pouze jeden jízdní pruh platí zákaz zastavení ještě ve vzdálenosti menší než 15 
m od koncových bodů ostrůvku, 
6) na cyklistické stezce. 
 
 
Stání je zakázáno 
 
1) jmenovitě v místě kde by došlo k omezení vjezdu a výjezdu  z brány, garáže, 
parkoviště,  parkovacího výklenku a v místě kde by to ztížilo přístup k jinému pravidelně 
zaparkovanému vozidlu nebo jeho výjezd, 
3) před a za železničním přejezdem po obou stranách silnice na úseku od přejezdu 
k  návěstní desce s jedním pruhem, 
4) v obci vozidlům nebo soupravám vozidel o maximální přípustné hmotnosti větší jak 
16 t nebo délce větší než 12 m mimo k tomu účelu vyhrazená parkoviště. 
 
 
Osvětlení vozidel 
 
Celodenní osvětlení vozidel je povinné  od 1. října  do posledního dne února. 
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Řidič je povinen užit osvětlení vozidla potkávacími světly při jízdě v tunelu. 
Na klikaté silnici označené příslušnými dopravními značkami může řidič použit od 
soumraku do rozednění také přední světla do mlhy i při normální průzračnosti ovzduší. 
Zákon definuje podmínky vypnutí osvětlení při zastavení vozidla: Vypnutí osvětlení při 
zastavení vozidla v důsledku provozních podmínek ( např. čekání u železničního 
přejezdu)  je možné jestliže je zastavení delší jak 1 min. a vozidlo je zařazeno v jízdním 
pruhu tak, že před nim i za nim stojí jiná vozidla. 
 
 
Přeprava nákladu 
 
Náklad který přečnívá z boku může být umístěn pouze tak aby celková šířka vozidla 
nebyla větší jak 2,55 m a při šířce vozidla 2,55 m nesmí být celková šířka vozidla větší 
jak 3 m pod podmínkou, že na jedné straně nesmí být přečnívání větší jak 23 cm. 
Náklad nesmí přečnívat vzadu více než  2 m. 
Náklad nesmí přečnívat vpředu na vzdálenost větší jak 50 cm – měřeno od přední hrany 
půdorysu vozidla a 1,5 m od sedadla řidiče.  
Při přepravě dlouhého dřeva je povoleno přečnívání vzadu do 5 m. 
Náklad, který přečnívá hrany půdorysu vozidla vpředu a ze stran a který přečnívá  
vzadu o více jak 0,5 m musí mít přečnívající konce označeny.  
Náklad přečnívající vpředu se označuje oranžovým praporkem nebo dvěma bílými a 
dvěma červenými pruhy a to tak aby byly viditelné ze stran a zepředu vozidla. Při 
snížené viditelnosti musí být ještě přečnívající náklad vpředu označen bílým světlem 
umístěném na nejvíce přečnívající části nákladu.  
Náklad, který přečnívá z boku vozidla se označuje oranžovým praporkem o rozměrech 
minimálně 50x50 cm umístěným na nejvíce přečnívající část nákladu a při snížené 
viditelnosti ještě bílým světlem s odrazkou nasměrovaným dopředu a červeným světlem 
a červenou odrazkou nasměrovanými dozadu. Tato světla nesmí být umístěna ve 
vzdálenosti větší jak 40 cm od hrany nejvíce přečnívající části nákladu. Jestliže je délka 
přečnívání nákladu z boku větší jak 3 m umísťují se praporky a světla přiměřeně při 
přední a zadní části nákladu.  
Náklad přečnívající vzadu vozidla se označuje bílými a červenými pruhy a to buď přímo 
na nákladu nebo na štítu umístěném na zadní ploše nákladu nebo na geometrickém 
tělese ( např. kužel, jehlan) zavěšeném na konci nákladu. Celková plocha takového 
označení viditelná zezadu nesmí být menší jak 1000 cm2  a od každé barvy musí být 
minimálně dva pruhy. Kromě toho při snížené viditelnosti musí být  nejvíce přečnívající 
část nákladu označena červeným světlem a červenou odrazkou. Při převozu dřeva je 
povoleno označit konec nákladu místo červenobílými pruhy praporkem oranžové barvy 
nebo oranžovým terčem. 
Náklad, který přečnívá vzadu za osobním vozidlem nebo za přívěsem taženým osobním 
vozidlem postačí označit červeným praporkem o rozměrech minimálně 50x50 cm 
umístěným na nejvíce přesahující hraně nákladu. 
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Řidičský průkaz vydaný jiným státem a trvalý nebo přechodný pobyt na území 
Polska 
 
Osoba, která vlastní řidičský průkaz ( který odpovídá mezinárodním konvencím o 
silničním provozu) vydaný v jiném státě může řídit příslušné motorové vozidlo nejdéle 6 
měsíců od začátku trvalého nebo přechodného pobytu. Osoba s řidičským průkazem 
vydaným v zahraničí může obdržet polský řidičský průkaz  odpovídající kategorie 
jestliže svůj řidičský průkaz vydaný v zahraničí odevzdá orgánu vydávajícímu řidičské 
průkazy – výjimky z tohoto ustanovení jsou předmětem mezistátních recipročních 
dohod. 
Pokud se jedná o zahraniční řidičské průkazy zemí, které nejsou uvedeny 
v mezinárodní konvenci o silničním provozu je další podmínkou k vydání polského 
řidičského průkazu složení teoretické části státní zkoušky a předložení ověřeného 
překladu řidičského průkazu cizí země. 
 
 
Oprávnění pro osoby mladší 18 let pro řízení jízdního kola, mopedu a potahového 
vozidla 
  
Jízdní kolo – odpovídajícím oprávněním je karta cyklistická, mopedová nebo řidičský 
průkaz. 
Moped – odpovídajícím oprávněním je karta mopedová nebo řídičský průkaz. 
Potahové vozidlo – odpovídajícím oprávněním je řidičský průkaz, karta cyklistická nebo  
mopedová a osoba musí být starší jak 15 let. 
Kartu cyklistickou nebo mopedovou může obdržet osoba, která prokázala nezbytné 
znalosti a je starší jak 10 let pro cyklistickou kartu a 13 let pro kartu mopedovou.  
 
 
Řízení vícemístného jízdního kola, vezení jiné osoby na jízdním kole 
 
Řízení vícemístného jízdního kola a vezení jiné osoby na jízdním kole je dovoleno 
osobě starší 17 let. 
 
 
Zkouška na alkohol nebo jinou látku působící podobně jako alkohol 
 
Polská zákonná úprava specifikuje zjišťování alkoholu a jiné  látky působící podobně 
jako alkohol v organizmu nelaboratorními metodami – elektronickými přístrojí. Pouze 
v případě, že stav osoby neumožňuje použit nelaboratorní metody používá se k určení 
obsahu alkoholu nebo jiných látek působících podobně jako alkohol laboratorní 
vyšetření krve nebo moči. Zkoušky mohou být provedeny i bez souhlasu řidiče. 
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V případě účasti v dopravní nehodě kde dojde k usmrcení nebo zranění osob se řidič 
nebo i jiná důvodně podezřelá osoba z řízení vozidla v době dopravní nehody podrobují 
zkoušce na obsah alkoholu nebo jiných látek působících podobně jako alkohol. V tomto 
případě mohou prověřované osoby požádat o potvrzení obsahu alkoholu a látek 
působících podobně jako alkohol laboratorním vyšetřením krve nebo moči. 
 
 
Zabránění v jízdě 
 
Policista může  nařídit odstavení vozidla a zabránit v  jízdě také v případě, že řidič 
neprokáže uzavření „pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla“ ( 
Pojistná smlouva nebo doklad o zaplacení). 
 
 
 
Slovníček pojmů 
 
autobus autobus. Motorové vozidlo kategorie „ pojazd 

samochodowy“ určené pro přepravu více jak 9 
osob včetně řidiče.  

autostrada dálnice 
ciągnik rolniczy traktor. Motorové vozidlo je zkonstruováno 

k používání ve spojení s příslušenstvím pro 
práce v zemědělství, v lese,  zahradnictví nebo 
pro zemní práce.  Traktor může také být 
uzpůsoben pro tažení vlečného vozu. 

cofanie couvání 
dokument stwierdzający zawarcie 
umowy obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowidzialności 
cywilnej posiadacza pojazdu 

doklad o  uzavření smlouvy o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem 
vozidla (tzv. povinné ručení) 

dopuszczalna ładowność přípustná hmotnost nákladu. Součet hmotnosti 
osob a nákladu, které může vozidlo přepravovat 
po silnici   

dopuszczalna masa całkowita maximální přípustná hmotnost. Vlastní hmotnost 
vozidla + přípustná hmotnost nákladu. 

droga silnice – vyčleněný pás terénu, který obsahuje 
vozovku, krajnice, chodník, cestu ( stezku) pro 
pěší, cestu ( stezku) pro cyklisty včetně  kolejiště 
pro kolejová vozidla, které je v hranicích tohoto 
pásu. Slouží pro provoz nebo stání vozidel, 
provozu chodců, jízdě na zvířeti nebo hnaní 
zvířat 
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droga (ścieżka ) dla rowerów  cesta ( stezka ) pro cyklisty 
droga ekspresowa silnice pro motorová vozidla 
droga twarda zpevněná silnice. Silnice s asfaltovým, 

betonovým, kostkovým, dlážděným, štěrkovým 
nebo panelovým povrchem vozovky jestliže je 
délka takového povrchu větší jak 20metrů. 

fotelik ochronny dětská autosedačka 
hamowanie brzdění 
chodnik chodník 
jezdnia vozovka 
kierowca řidič motorového vozidla 
kierujący řidič, osoba která vede útvar chodců, průvodce 

vedených nebo hnaných zvířat, jezdec na zvířeti 
kolumna pieszych útvar chodců 
ładunek náklad 
łańcuchy przeciwślizgowe sněhové řetězy 
masa własna vlastní hmotnost vozidla. Celková hmotnost 

vozidla s jeho normálním vybavením palivem, 
olejovými náplněmi, mazadly a provozními 
kapalinami v nominálním množství, bez řidiče. 

motocykl motocykl a motocykl s postranním vozíkem 
motorower jednostopé nebo dvoustopé vozidlo opatřené 

spalovacím motorem o objemu maximálně 
50cm3 s maximální konstrukční rychlostí 45 
km/h. (Mopedy a  malé motocykly). 

nacisk osi hmotnost na nápravu – součet tlaků kol 
umístěných na jedné ose na silnici 

naczepa návěs. Vlečný vůz jehož část je podepřená 
tažným motorovým  vozidlem a zatěžuje toto 
tažné vozidlo. 

niedostateczna widoczność snížená viditelnost 
obszar zabudowany obec 
omijanie objíždění 
opona pneumatika 
pas bezpieczeństwa bezpečnostní pás 
pas ruchu jízdní pruh 
pieszy chodec 
pobocze krajnice 
poduszka powietrzna airbag 
pojazd vozidlo 
pojazd członowy jízdní souprava -  motorové vozidlo spojené 

s návěsem 
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pojazd samochodowy motorové vozidlo jehož konstrukce umožňuje 
rychlost jízdy větší jak 25 km/hod. s výjimkou 
traktoru 

pojazd silnikowy motorové vozidlo s výjimkou motokola a 
kolejového vozidla 

pojazd specjalny speciální vozidlo.  
Motorové vozidlo kategorie „ pojazd 
samochodowy“ nebo přívěs, které svoji 
konstrukcí nejsou určeny pro přepravu osob 
nebo nákladů. 

pojazd uprzywilejowany vozidlo s právem přednostní jízdy. 
Vozidlo užívá zvláštní výstražné světlo modré 
barvy a současně zvukový signál s kolísajícím 
tónem a má zapnuta potkávací nebo dálková  
světla. 
Tento pojem se také vztahuje na jízdu v koloně, 
kdy na začátku a na konci jsou vozidla s právem 
přednostní jízdy, která používají výstražné světlo 
červené barvy. 

pojazd używany do celów 
specjalnych 

motorové vozidlo kategorie „ pojazd 
samochodowy“, speciálně přizpůsobené pro 
přepravu osob nebo nákladů používané 
armádou, policií, civilní obranou, pohraniční 
stráží, hasičskými sbory a vězeňskou službou  

pojazd wolnobieżny motorové vozidlo jehož konstrukce omezuje 
rychlost jízdy do 25 km/hod. s výjimkou traktoru 

pojazd zabytkowy historické vozidlo. 
Vozidlo, které bylo zvláštním předpisem zapsáno 
do registru památek nebo do centrální evidence 
kulturních památek. 

postój pojazdu stání 
prawo jazdy řidičský průkaz 
prędkość rychlost jízdy 
prędkość dopuszczalna maximální povolená rychlost 
przejazd dla rowerzystów přejezd pro cyklisty 
przejście dla pieszych přechod pro chodce 
przyczepa vlek, vlečný vůz 
przystanek zastávka ( hromadné dopravy ) 
rower jízdní kolo 
ruch kierowany řízený provoz 
rzeczywista masa całkowita skutečná celková hmotnost. Hmotnost vozidla 

včetně hmotnosti všech věcí a osob. 
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samochod ciężarowy nákladní vozidlo. Motorové vozidlo kategorie 
„pojazd samochodowy“ konstrukčně uzpůsobené 
pro přepravu nákladů, tento pojem také zahrnuje 
„samochod ciężarowo osobowy“ tj. motorové 
vozidlo konstrukčně uzpůsobené současně pro 
přepravu nákladů  a osob v počtu od 4 do 9 
včetně řidiče.  

samochód osobowy osobní vozidlo. Motorové vozidlo kategorie „ 
pojazd samochodowy“ určené pro přepravu 
maximálně 9 osob včetně řidiče.  

skrzyżowanie křižovatka 
strefa zamieszkania obytná zóna 
świadectwo homologaci osvědčení o homologaci 
szczególna ostrożność zvýšená opatrnost 
taksówka taxi. Motorové vozidlo kategorie „pojazd 

samochodowy“ příslušným způsobem vybavené 
a označené, určené pro přepravu za úplatu dle 
taxametru:  
a) osob v maximálním počtu 9 včetně řidiče a 
jejich příručních zavazadel 
b) nákladů o hmotnosti nepřesahující 2,5t – 
nákladní taxi. 

uczestnik ruchu účastník provozu 
ustąpienie pierwszeństwa przez 
kierującego pojazdem lub pieszego 

poskytnutí přednosti jiným vozidlům a chodcům 

Ustawa Prawo o ruchu drogowym obdoba českého Zákona o provozu na 
pozemních   komunikacích 

wózek inwalidzki invalidní vozík 
wymijanie vyhýbání 
wypadek drogowy dopravní nehoda 
wyprzedzanie předjíždění 
zatrzymanie pojazdu zastavení vozidla 
zderzenie srážka 
zespół pojazdów jízdní souprava. Vozidla spojena za účelem 

pohybu po silnici jako celek. Nepatří sem vozidla 
spojena za účelem vlečení. 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------  End  ----------------------------------------- 


