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II.  DIEL 

VÝZNAM DOPRAVNÝCH ZNAČIEKĽ DOPRAVNÝCH ZARIADENÍ 

A OSOBITNÝCH OZNAČENÍ 

 

PRVÁ ČAS   
ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY 

 

Čl. 1 

Výstraţné značky 

 

(1) K značkпm č. A 1a a č. A 1b: 
Značka Zпkruta vpravo (č. A 1a) upozor uje na smerový oblúk vpravo a značka Zпkruta v avo (č. A 1b) 
upozor uje na smerový oblúk v avoĽ kde si bezpečný prejazd vyţaduje výrazné zníţenie rýchlosti jazdy 
s oh adom na parametre cestyĽ po ktorom nasleduje priamy úsek cesty. 
 

(2) K značkпm č. A Ňa a č. A Ňb: 
Značka Dvojitп zпkrutaĽ prvп vpravo (č. A Ňa) upozor uje na dva protismerné oblúky nasledujúce 
bezprostredne za sebouĽ z ktorých prvý je vpravo a druhý v avo. Značka Dvojitп zпkrutaĽ prvп v avo (č. 
A Ňb) upozor uje na dva proti- smerné oblúkyĽ z ktorých prvý je v avo a druhý vpravo. 
 

(3) K značke č. A ňa: 
Značka ζebezpečné klesanie (č. A ňa) upozor uje na miestoĽ kde klesanie cesty presahuje 10 % alebo 
kde miestne podmienky robia klesanie nebezpečnýmĽ napríklad kde sa nachпdza ţelezničné priecestie, 

kriţovatka a podobne. 
 

(4) K značke č. A ňb: 
Značka ζebezpečné stúpanie (č. A ňb) upozor uje na miestoĽ kde stúpanie cesty presahuje 10 % alebo 
kde miestne podmienky robia stúpanie nebezpečným. 
 

(5) K značke č. A 4a: 
Značka Zúţenп vozovka z oboch strпn (č. A 4a) upozor uje na miestoĽ kde sa vozovka zuţuje z oboch 
strпn v smere jazdy vodičaĽ napríklad zúţeným miestom môţe by  stavebný zпberĽ podjazdĽ most a 
podobne. 

 

(6) K značkпm č. A 4b a č. A 4c: 
Značky Zúţenп vozovka sprava (č. A 4b) a Zúţenп vozovka z ava (č. A 4c) upozor ujú na miestoĽ kde 
sa vozovka zuţuje len z jednej strany v smere jazdy vodiča. 
 

(7) K značke č. A 5: 
Značka ζerovnos  vozovky (č. A 5) upozor uje na priečne alebo pozdĺţne nerovnosti povrchu vozovkyĽ 
napríklad výtlkyĽ výmoleĽ vyjazdené ko aje a podobne. 
 

(8) K značke č. A 6: 
Značka Spoma ovací prah (č. A 6) vopred upozor uje na umelú nerovnos  na povrchu cesty vytvorenú 
umiestnením spoma ovacieho prahu. 
 

(9) K značke č. A 7: 
Značka ζebezpečnп krajnica (č. A 7)Ľ ktorej významový symbol môţe by  obrпtenýĽ upozor uje na 
zníţenúĽ nespevnenú alebo inak nebezpečnú krajnicu. 
 

(10) K značke č. A 8: 
Značka ζebezpečenstvo šmyku (č. A 8) upozor uje na miesto alebo úsek vozovky so zvýšeným rizikom 
vzniku šmyku vozidla aj na suchej vozovke. 
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(11) K značke č. A 9: 
Značka Sneh alebo po adovica (č. A 9) upozor uje na úsek vozovkyĽ na ktorom sa nachпdza ujazdený a 
z adovatený sneh alebo na ktorom hrozí nebezpečenstvo po adovice. 
 

(12) K značke č. A 10: 
Značka Hmla (č. A 10) upozor uje na úsek vozovkyĽ na ktorom sa dп predpoklada  zníţenп vidite nos  
najmт z dôvodu výskytu hmlyĽ prípadne dymu. 
 

(13) K značke č. A 11: 
Značka Odletujúci štrk (č. A 11) upozor uje na miesto alebo úsek vozovkyĽ na ktorom sa dп 
predpoklada  zvýšené riziko odletujúceho štrku spod kolies vozidiel. 

 

(14) K značke č. A 1Ň: 
Značka Svetelné signпly (č. A 1Ň) upozor uje na miesto cestyĽ kde je premпvka riadenп svetelnými 
signпlmiĽ ktoré by inak vodič neočakпval alebo ktoré nie sú z dostatočnej vzdialenosti vidite né. 
 

(15) K značke č. A 13: 

Značka Priechod pre chodcov (č. A 1ň) upozor uje na vyznačený priechod pre chodcovĽ ktorý by vodič 
inak neočakпval alebo ktorý nie je z dostatočnej vzdialenosti vidite ný. Značka sa pouţíva najmт mimo 
obce; v obci vtedyĽ ak vyznačený priechod pre chodcov je umiestnený mimo kriţovatky. 
 

(16) K značke č. A 14: 
Značka Chodci (č. A 14) upozor uje na miesto alebo na úsek cestyĽ na ktorej je zvýšený pohyb chodcovĽ 
napríklad v blízkosti zпvodovĽ domovov dôchodcov a podobne. 
 

(17) K značke č. A 15: 
Značka Deti (č. A 15) upozor uje na miesto alebo na úsek cestyĽ na ktorej je zvýšený pohyb detí a kde 
sa dп predpoklada  zvýšené riziko ich neočakпvaného vstupu do vozovkyĽ napríklad v blízkosti školyĽ 
detského ihriska a podobne. 
 

(18) K značke č. A 16: 
Značka Cyklisti (č. A 16) upozor uje na miesto alebo úsek cestyĽ kde je zvýšený pohyb cyklistovĽ alebo 
upozor uje na miestoĽ kde cyklisti prechпdzajú cez cestu alebo na u vchпdzajú. 
 

(19) K značke č. A 17: 
Značka Zvieratп (č. A 17) upozor uje na miesto alebo na úsek cestyĽ na ktorom môţe dochпdza  k 
častému výskytu domпcich zvierat. 
 

(20) K značke č. A 18: 
Značka Zver (č. A 18) upozor uje na miesto alebo na úsek cestyĽ na ktorom sa dп predpoklada  zvýšené 
riziko neočakпvaného prebiehania vo ne ţijúcej zveri cez cestu alebo kde vo vтčšom mnoţstve tiahnu 
cez cestu drobné ţivočíchyĽ napríklad v lesochĽ horských oblastiachĽ vo zverníkoch a podobne. 
 

(21) K značke č. A 19: 
Značka Prпca (č. A 19) upozor uje na prпcu na cesteĽ prípadne na jej súčastiachĽ ktorп by mohla ohrozi  
bezpečnos  cestnej premпvky alebo pri ktorej by mohli by  ohrození pracovníciĽ ktorí túto činnos  
vykonпvajú. 
 

(22) K značke č. A Ň0: 
Značka Padajúce kamene (č. A Ň0) upozor uje na miesto alebo úsek vozovkyĽ na ktorom sa dп 
predpoklada Ľ ţe môţe dôjs  k zosuvom alebo padaniu kame ov na vozovku. 
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(23) K značke č. A Ň1: 
Značka Obojsmernп premпvka (č. A Ň1) upozor uje na úsek cestyĽ kde je na rozdiel od 
predchпdzajúceho úseku do- časnп alebo trvalп premпvka v oboch smeroch; na konci takého úseku sa 
pouţíva značka č. IP ňb. Značka č. A Ň1 sa pouţíva aj pri skončení smerového rozdelenia cesty a moţno 
ju pouţi  aj ako predbeţnú značku v kombinпcii s dodatkovou tabu kou č. E Ň s uvedením skutočnej 
vzdialenosti k predmetnému miestu. 
 

(24) K značke č. A ŇŇ: 
Značka Električka (č. A ŇŇ) upozor ujeĽ ak je to potrebné v zпujme bezpečnosti cestnej premпvkyĽ na 
miestoĽ kde električka kriţuje smer jazdy ostatných vozidiel. 
 

(25) K značke č. A Ňň: 
Značka Kolóny (č. A Ňň) upozor uje na úsek cestyĽ kde sa vytvпra kolóna vozidielĽ resp. rad 
pohybujúcich sa vozidiel v jednej stope za sebou (v jazdnom pruhu) alebo ved a seba rovnakým 
smerom najmт pri ve kej intenzite cestnej premпvkyĽ napríklad v dlhých stúpaniach na horských 
priechodoch alebo ako nпsledok dopravnej nehody alebo prпce na ceste a podobne. 
 

(26) K značke č. A Ň4: 
Značka Tunel (č. A Ň4) vopred upozor uje na tunel alebo podjazd; ak v zпujme bezpečnosti cestnej 
premпvky na tento prejazd platia určité obmedzeniaĽ napríklad výškovéĽ šírkovéĽ alebo zпkaz vjazdu pre 
niektoré druhy vozidiel a podobneĽ tak sa umiest ujú vopred pred objekt aj príslušné značky alebo 
príslušné dodatkové tabu ky. 
 

(27) K značke č. A Ň5: 
Značka Ţelezničné priecestie so zпvorami (č. A Ň5) upozor uje na miestoĽ kde je ţelezničné priecestie 
vybavené mechanickým zabezpečovacím zariadením. 
 

(28) K značke č. A Ň6: 
Značka Ţelezničné priecestie bez zпvor (č. A Ň6) upozor uje na miestoĽ kde je ţelezničné priecestieĽ 
ktoré nie je vybavené  mechanickým  zabezpečovacím  zariadením. 
 

(29) K značkпm č. A Ň7a a A Ň7bĽ č. A Ň8a a A Ň8bĽ č. A Ň9a a A Ň9b: 
Značky ζпvestnп tabu a avп – pravп (č. A Ň7a a č. A Ň7b – Ň40 m)Ľ (č. A Ň8a a č. A Ň8b – 160 m) a (č. 
A Ň9a a č. A Ň9b – 80 m) upozor ujú na ţelezničné priecestie a umiest ujú sa vo vzdialenosti 240 m, 

160 m a 80 m pred ţelezničným priecestím. ζad značkou č. A Ň7a a č. A Ň7b – Ň40 m sa umiest uje 
značka č. A Ň5 alebo značka č. A Ň6. Ak je vzdialenos  medzi dvomi ţelezničnými priecestiami kratšia 
ako Ň40 mĽ je pred nasledujúcim priecestím umiestnenп značka č. A Ň5 alebo značka č. A Ň6 nad 
značkou č. A Ň8a a č. A Ň8b – 160 mĽ a ak je tпto vzdialenos  kratšia ako 160 mĽ nad značkou č. A Ň9a a 
č. A Ň9b – 80 m; ak je tпto vzdialenos  kratšia ako 80 mĽ pouţíva sa značka č. A Ň9a a A Ň9b – 80 m, 

nad ktorou je značka č. A Ň5 alebo značka č. A Ň6 s dodatkovou tabu kou č. E Ň udпvajúcou vzdialenos  
k priecestiu. Ak je vzdialenos  medzi dvomi priecestiami kratšia ako ň0 mĽ je značka pre obe priecestia 
spoločnп; ak ide o ţelezničné priecestia bez zпvorĽ je pod značkou č. A Ň6 umiestnenп dodatkovп 
tabu ka č. E 1 s nпpisom Ňx. ζa označenie ţelezničného priecestia na odbočujúcu cestu sa pouţíva 
dodatkovп tabu ka č. E 7Ľ ktorп je umiestnenп nad značkami č. A Ň7a aţ A Ň9b. Ak sa však priecestie 
nachпdza na ceste menšieho dopravného významuĽ označuje sa len na tejto cesteĽ a ak je jeho 
vzdialenos  od kriţovatky menšia ako 80 mĽ pouţíva sa aj tu dodatkovп tabu ka č. E Ň udпvajúca 
vzdialenos  k priecestiu. ζa vyznačenie tvaru kriţovania cesty so ţelezničnou drпhou moţno pouţi  
dodatkovú tabu ku č. E 11Ľ ktorп sa umiest uje nad značkou č. A Ň9a a č. A Ň9b – 80 m. Značky č. A 
Ň7a aţ A Ň9b sa nepouţívajú pred prechodom električkovej drпhy označeným značkou č. P ň. 
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(30) K značke č. A ň0a: 
Značka Výstraţný kríţ pre ţelezničné priecestie jednoko ajové (č. A ň0a) označuje jednoko ajové 
ţelezničné priecestie so zпvorami i bez zпvor s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez 
neho a umiest uje sa tesne pred ţelezničné priecestie. 
 

(31) K značke č. A ň0b: 

Značka Výstraţný kríţ pre ţelezničné priecestie viacko ajové (č. A ň0b) označuje viacko ajové 
ţelezničné priecestie so zпvorami i bez zпvorĽ s prejazdovým zabezpečovacím zariadením alebo bez 
neho a umiest uje sa tesne pred ţelezničné  priecestie. 
 

(32) K značke č. A ň1: 
Značka δietadlп (č. A ň1) upozor uje na miestoĽ kde nad cestou v malej výške preletúvajú lietadlп. 
 

(33) K značke č. A ňŇ: 
Značka Bočný vietor (č. A ňŇ) upozor uje na úsek cestyĽ kde prudký bočný alebo nпrazový vietor môţe 
ohrozi  bezpečnos  cestnej premпvky. 
 

(34) K značke č. A ňň: 
Značka ζehoda (č. A ňň) upozor ujeĽ ak je to potrebné v zпujme bezpečnosti cestnej premпvkyĽ na 
vznik dopravnej nehody v smere jazdy vozidielĽ ak je vyobrazenп na elektronickom alebo 
elektromechanickom paneli pre premenné značky č. Z 11a alebo č. Z 11b. Ak je pouţitп ako značka v 
kombinпcii s dodatkovou tabu kou č. E 1Ň s textom „ÚSEK ČASTÝCH DOPRAVζÝCH ζEHÔD“ 
alebo ak je pouţitп ako značka na ţltozelenom fluorescenčnom podklade a vo vrchnej časti tohto pod- 

kladu nad značkou č. A ňň je v čiernej farbe text „PO- ZOR“ a v spodnej časti tohto podkladu je pod 
touto značkou text „ζEHODOVÝ ÚSEK“ alebo „ζEHODOVÉ εIESTO“ a pod týmto textom je 
dodatkovou tabu kou č. E 4 vyznačenп dĺţka úseku platnosti významu tejto značkyĽ potom tпto značka 
upozor uje na úsek cesty s častým výskytom dopravných nehôdĽ kde vodiči musia dba  na zvýšenú 
opatrnos  pri prejazde takto označeným úsekom cesty. 
 

(35) K značke č. A ň4: 
Značka Iné nebezpečenstvo (č. A ň4) upozor uje na iné nebezpečné miesta ako na tieĽ ktoré moţno 
označi  inou značkou. 
 

Čl. Ň 

Značky upravujúce prednos  a dodatkové tabu ky s tvarom kriţovatky 

 

(1) K značke č. P 1: 
Značka Daj prednos  v jazde! (č. P 1) ukladп vodičovi povinnos  da  prednos  v jazde; označuje 
ved ajšiu cestu pred kriţovatkou s hlavnou cestou. Značka sa pouţíva najmт v kombinпcii s príslušnou 
dodatkovou tabu kou s tvarom kriţovatky Tvar kriţovatky č. P 1ň aţ P 15. 
 

(2) K značke č. P Ň: 
Značka StojĽ daj prednos  v jazde! (č. P Ň) ukladп vodičovi povinnos  zastavi  vozidlo a da  prednos  v 
jazde; vodič je povinný zastavi  vozidlo na takom miesteĽ odkia  mп na kriţovatku nпleţitý rozh ad. 
Značka označuje ved ajšiu cestu pred kriţovatkou s hlavnou cestouĽ a to najmт v prípadochĽ ke  
kriţovatka nie je dostatočne preh adnп; za predpokladuĽ ţe miesto na zastavenie vozidla je moţné 
presne vymedzi Ľ pouţije sa značka v kombinпcii so značkou č. V 5c. Značka č. P Ň sa pouţíva najmт v 
kombinпcii s príslušnou dodatkovou tabu kou s tvarom kriţovatky Tvar kriţovatky č. P 1ň aţ P 15. Ako 
predbeţnп značka sa k značke č. P Ň pouţíva značka č. P 1 s dodatkovou tabu kou č. E 3 s uvedením 
skutočnej vzdialenosti k miestuĽ na ktoré sa vz ahuje povinnos  zastavi  vozidlo; na uvedenie tejto 
skutočnej vzdialenosti moţno pouţi  i značku č. V 14. Značka č. P Ň sa pouţíva aj pred ţelezničným 
priecestím v prípadochĽ ke  je potrebné vodičovi prikпza  v zпujme bezpečnosti premпvky zastavi  
vozidlo. 
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(3) K značke č. P ň: 
Značka Daj prednos  v jazde električke! (č. P ň) sa pouţíva na miesteĽ kde v sporných alebo iných 
prípadoch treba pri- kпza  vodičovi da  prednos  v jazde električkeĽ alebo na zdôraznenie inak určenej 
povinnosti da  prednos  v jazde električke. Značka č. P ň sa umiest uje pred miestom priblíţenia 
električkovej ko aje k okraju vozovkyĽ napríklad na znemoţnenie jazdy vozidiel pozdĺţ električkyĽ a 
pred miestomĽ kde električka kriţuje smer jazdy ostatných vozidiel. 
 

(4) K značke č. P 4: 
Značka Kriţovatka (č. P 4) upozor uje na kriţovatkuĽ kde nie je prednos  v jazde upravenп značkami 
napríklad na upozornenie na kriţovatkuĽ kde sa na rozdiel od predchпdzajúceho priebehu končí hlavnп 
cesta a uplat uje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premпvky 
„prednos  vozidiel prichпdzajúcich sprava“. 
 

(5) K značkпm č. P 5 a č. P 6: 
Značka Kriţovatka s ved ajšou cestou (č. P 5) sa pouţíva mimo obce a upozor uje na kriţovatku s 
ved ajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka Kriţovatka s ved ajšou cestou (č. P 6) sa taktieţ 
pouţíva mimo obce a moţno ju po- uţi  namiesto značky č. P 5Ľ pričom upozor uje na kriţovatku s 
ved ajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stup om a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej 
cesty s ved ajšou cestou z ava je jej symbol obrпtený. 
 

(6) K značke č. P 7: 
Značka Kriţovatka s kruhovým objazdom (č. P 7) upozor uje vopred ako značka predbeţnп na kruhový 
objazdĽ ktorý je označený značkou Kruhový objazd (č. C 7). 
 

(7) K značke č. P 8: 
Značka Hlavnп cesta (č. P 8) upozor uje najmт v obci na kriţovatku s ved ajšou cestou a označuje 

hlavnú cestu. Po- uţíva sa v kombinпcii najmт s príslušnou dodatkovou tabu kou s tvarom kriţovatky 
Tvar kriţovatky č. P 1ň aţ P 15. 
 

(8) K značke č. P 9: 
Značka Koniec hlavnej cesty (č. P 9) informuje o tomĽ ţe na najbliţšej kriţovatke tпto cesta uţ nie je 

hlavnou cestou. V obci sa značka č. P 9 pouţíva len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cestyĽ a to 
za poslednou kriţovatkou hlavnej cesty. 
 

(9) K značke č. P 10: 
Značka Prednos  protiidúcich vozidiel (č. P 10) označuje úsek cestyĽ kde nie je moţnп obojsmernп 
premпvka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednos  v jazde 
protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúţeného úseku sa umiest uje značka č. P 11. 
 

(10) K značke č. P 11: 
Značka Prednos  pred protiidúcimi vozidlami (č. P 11) označuje úsek cestyĽ kde nie je moţnп 
obojsmernп premпvka s dodatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednos  v 
jazde pred protiidúcimi vozidlami. Z opačnej strany zúţeného úseku sa umiest uje značka č. P 10. 
 

(11) K dodatkovým tabu kпm s tvarom kriţovatky č. P 1Ň aţ P 15: 
Dodatkové tabu ky Tvar kriţovatky (č. P 1Ň aţ P 14) a Tvar dvoch kriţovatiek (č. P 15) vyznačujú 
skutočný geometrický tvar kriţovatkyĽ pričom hlavnп cesta je vyznačenп čiarou dvojnпsobnej šírky ako 
čiara vyznačujúca ved ajšie cestyĽ okrem dodatkovej tabu ky Tvar kriţovatky (č. P 1Ň)Ľ ktorп vyznačuje 
len cesty rovnakého významu. CestaĽ po ktorej sa ku kriţovatke prichпdzaĽ je vyznačenп čiarou 
vychпdzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabu ky s tvarom kriţovatky v smere jazdy vodiča. 
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Čl. ň 

Zákazové značky 

 

(1) K značke č. B 1: 
Značka Zпkaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch (č. B 1) zakazuje vjazd všetkým druhom 
vozidiel v oboch smeroch jazdy. 

 

(2) K značke č. B Ň: 
Značka Zпkaz vjazdu všetkých vozidiel (č. B Ň) zakazuje vjazd všetkým druhom vozidiel z jedného 
smeru jazdy. Z opačného smeru sa umiest uje značka č. IP ňa alebo č. IP ňb. 
 

(3) K značke č. B ň: 
Značka Zпkaz vjazdu všetkých motorových vozidiel (č. B ň) zakazuje vjazd všetkým motorovým 
vozidlпmĽ ale nezakazuje vjazd električke. 
 

(4) K značke č. B 4: 
Značka Zпkaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka (č. 
B 4) zakazuje vjazd všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíkaĽ ale 
nezakazuje vjazd električke. 
 

(5) K značke č. B 5: 
Značka Zпkaz vjazdu osobných automobilov (č. B 5) zakazuje vjazd osobným automobilom. 
 

(6) K značke č. B 6: 
Značka Zпkaz vjazdu nпkladných automobilov (č. B 6) zakazuje okrem vjazdu nпkladných automobilov 
aj vjazd ahača prívesuĽ ahača nпvesu a špeciпlnych automobilov odvodených od nпkladného 
automobilu alebo od autobusu; ne- zakazuje vjazd obytným automobilom a nпkladným automobilom s 
najvтčšou prípustnou celkovou hmotnos ou ne- prevyšujúcou ň 500 kg. 
 

(7) K značke č. B 7: 
Značka Zпkaz vjazdu autobusov (č. B 7) v zпujme bezpečnosti cestnej premпvky zakazuje vjazd 
autobusov na cestyĽ ktoré svojimi parametramiĽ napríklad šírkou alebo smerovými oblúkmi cestyĽ 
neumoţ ujú bezpečnú jazdu autobusov s prihliadnutím na ich rozmeryĽ resp. na najvтčšiu prípustnú 
celkovú hmotnos . Značka č. B 7 sa pouţíva i v prípadochĽ ke  je potrebné premпvku autobusov 
vylúči  z dôvodu ochrany ţivotného prostredia. 
 

(8) K značke č. B 8: 
Značka Zпkaz vjazdu motocyklov (č. B 8) zakazuje vjazd motocyklovĽ ktorých najvтčšia konštrukčnп 
rýchlos  je viac ako 45 km ∙ h-1

 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je vтčší ako 50 cmň v 
prípade spa ovacieho motora a naj- vтčší čistý výkon je vтčší ako 4 kW alebo ktorých najvтčší trvalý 
menovitý výkon je vтčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany ţivotného 
prostredia alebo v zпujme bezpečnosti cestnej premпvky. 
 

(9) K značke č. B 9: 
Značka Zпkaz vjazdu traktorov (č. B 9) zakazuje vjazd traktorom a všetkým zvlпštnym motorovým 
vozidlпmĽ ako sú napríklad jednonпpravové kultivačné traktoryĽ motorové dopravné vozíkyĽ motorové 
ručné vozíkyĽ samohybné po nohospodпrske a lesné stroje a pojazdné pracovné stroje. 
 

(10) K značke č. B 10: 
Značka Zпkaz vjazdu malých motocyklov (č. B 10) zakazuje vjazd malých motocyklov s najvтčšou 
konštrukčnou rýchlos ou 45 km ∙ h

-1Ľ ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cmň v 
prípade spa ovacieho motora a najvтčší čistý výkon nie je vтčší ako 4 kW alebo ktorých najvтčší trvalý 
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menovitý výkon nie je vтčší ako 4 kW v prípade elektrického motora z dôvodu ochrany ţivotného 
prostredia alebo v zпujme bezpečnosti cestnej premпvky. 
 

(11) K značke č. B 11: 
Značka Zпkaz vjazdu bicyklov (č. B 11) zakazuje vjazd bicyklov; zпkaz sa nevz ahuje na prípadyĽ ke  
je bicykel tlačený. 
 

(12) K značke č. B 1Ň: 
Značka Zпkaz vjazdu jazdcov na ko och (č. B 1Ň) zakazuje vjazd jazdcom na ko och; zпkaz sa 
vz ahuje aj na prípadyĽ ak je kô  vedený osobou za uzdu alebo za vodidlo. 
 

(13) K značke č. B 1ň: 
Značka Zпkaz vstupu chodcov (č. B 1ň) zakazuje vstup chodcov a pouţíva sa tamĽ kde je nutné v 
zпujme bezpečnosti cestnej premпvky vylúči  pohyb chodcovĽ pre ktorých sú spravidla k dispozícii iné 
trasy. 

 

(14) K značke č. B 14: 
Značka Zпkaz vstupu korčuliarov (č. B 14) zakazuje vstup korčuliarovĽ skejtbordistov alebo osôb 
pohybujúcich sa na obdobnom športovom vybavení a pouţíva sa na označenie miestĽ kde je jazda na 
korčuliachĽ skejtbordoch alebo na obdobnom športovom vybavení zakпzanп. 
 

(15) K značke č. B 15: 
Značka Zпkaz vjazdu zпprahových vozidiel (č. B 15) zakazuje vjazd zпprahových vozidiel a pouţíva sa 
predovšetkým v prípadochĽ ke  premпvka zпprahových vozidiel vzh adom na ich rýchlos  jazdy a na 
rozmer by mohla ohrozi  bezpečnos  a plynulos  ostatnej cestnej premпvky. 
 

(16) K značke č. B 16: 
Značka Zпkaz vjazdu ručných vozíkov (č. B 16) zakazuje vjazd ručným vozíkom s celkovou šírkou 
vтčšou ako 600 mm tamĽ kde je ţiaduce premпvku ručných vozíkov vylúči  vzh adom na rýchlos  jazdy 
k ostatnej cestnej premпvke a na bezpečnos  osôbĽ ktoré vozík tlačia alebo ahajú. 
 

(17) K značke č. B 17: 
Značka Zпkaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi (č. B 17) zakazuje vjazd motorových vozidiel s 
prívesmiĽ napríklad s obytnýmiĽ nпkladnými a podobne. 
 

(18) K značke č. B 18: 
Značka Zпkaz vjazdu vyznačených vozidiel (č. B 18) zakazuje vjazd vozidlпm vyznačených druhov; 
tieto druhy vozidiel sa vyznačujú významovými symbolmi zo značiek č. B 4 aţ B 17 a č. B Ň1 a č. B ŇŇ. 
 

(19) K značke č. B 19: 
Značka Zпkaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšejĽ ako je vyznačené (č. B 19)Ľ zakazuje 
vodičovi motorového vozidla jazdu za motorovým vozidlom idúcim pred ním vo vzdialenosti kratšejĽ 
ako je vyznačené na značke. 
 

(20) K značke č. B Ň0: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidielĽ ktorých dĺţka presahuje vyznačenú hranicu (č. B 
Ň0)Ľ zakazuje vjazd vozidlпm alebo súprav vozidielĽ ktorých dĺţka vrпtane nпkladu presahuje vyznačenú 
hranicu na značke. 
 

(21) K značke č. B Ň1: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci (č. B Ň1) zakazuje vjazd vozidlпm 
prepravujúcim výbušninyĽ ahko hor avé alebo inak nebezpečné veci a ktoré musia by  označené pod a 
osobitného predpisu.

11
) V prípade vyznačenia zпkazu prejazdu vozidiel prepravujúcich určené 
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nebezpečné veci cez tunel je tпto značka doplnenп dodatkovou tabu kou č. E 14. V takomto prípade sa 
zпkaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci vz ahuje len na vozidlпĽ ktoré sú obmedzené 
príslušnou dodatkovou tabu kou. 
 

(22) K značke č. B ŇŇ: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nпkladĽ ktorý môţe spôsobi  znečistenie vody (č. B ŇŇ)Ľ 
zakazuje vjazd týchto vozidiel prepravujúcich nпkladĽ ktorý môţe spôsobi  znečistenie vodyĽ napríklad 
prepravujúcich ropuĽ ropné materiпly alebo iné lпtky. εnoţstvoĽ prípadne druh nпkladu moţno vyznači  
na príslušnej dodatkovej tabu ke. 
 

(23) K značke č. B Ňň: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidielĽ ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu (č. B Ňň)Ľ zakazuje vjazd 
vozidlпmĽ ktorých skutočnп šírka presahuje vyznačenú hranicuĽ pričom rozhodujúca je okamţitп šírka 
vozidla vrпtane nпkladu. 
 

(24) K značke č. B Ň4: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidielĽ ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu (č. B Ň4)Ľ zakazuje vjazd 
vozidlпmĽ ktorých skutočnп výška presahuje vyznačenú hranicuĽ pričom rozhodujúca je okamţitп výška 
vozidla vrпtane nпkladu. 
 

(25) K značke č. B Ň5: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidielĽ ktorých okamţitп hmotnos  presahuje vyznačenú hranicu (č. B Ň5)Ľ 
zakazuje vjazd vozidlпmĽ ktorých okamţitп hmotnos  presahuje vyznačenú hranicu na značkeĽ najmт na 
mostné objektyĽ ktorých do- volenп za aţite nos  neumoţ uje vjazd vozidlпmĽ ktorých okamţitп 
hmotnos  presahuje vyznačenú hranicu povolenú pre beţnú cestnú premпvku. Pri jazdnej súprave sa 
obmedzenie okamţitej hmotnosti vz ahuje na jednotlivé vozidlп súpravy. Ak je značka doplnenп 
dodatkovou tabu kou s nпpisom „Jediné vozidlo ...t“Ľ smie do takto označeného úseku vojs  jediné 
vozidloĽ ktorého okamţitп hmotnos Ľ ak ide o súpravuĽ okamţitп hmotnos  všetkých vozidiel súpravyĽ 
síce presahuje údaj na značkeĽ nie však údaj na dodatkovej tabu ke; vodič je povinný zabezpeči Ľ aby na 
taký úsek nevchпdzali súčasne z nijakého smeru iné vozidlпĽ pričom na tento účel moţno zastavova  iné 
vozidlп. Okamţitп hmotnos  znamenп skutočnú hmotnos  vozidla s nпkladomĽ vodičom a s cestujúcimi. 
 

(26) K značke č. B Ň6: 
Značka Zпkaz vjazdu vozidielĽ ktorých okamţitп hmotnos  pripadajúca na nпpravu presahuje vyznačenú 
hranicu (č. B Ň6)Ľ zakazuje vjazd vozidlпmĽ ktorých okamţitп hmotnos  pripadajúca na nпpravu 
presahuje vyznačenú hranicu. Značkou sa označujú úseky ciest a mostné objektyĽ ktorých dovolenп 
za aţite nos  neumoţ uje vjazd vozidlпmĽ pri ktorých za aţenie na ktorúko vek nпpravu presahuje 
vyznačenú určenú hranicu. Okamţitп hmotnos  znamenп skutočnú hmotnos  vozidla s nпkladomĽ 
vodičom a s cestujúcimi. 
 

(27) K značkпm č. B Ň7a a č. B Ň7b: 
Značka Zпkaz odbočovania vpravo (č. B Ň7a) zakazuje odbočovanie vpravo a značka Zпkaz 
odbočovania v avo (č. B Ň7b) zakazuje odbočovanie v avo napríklad na kriţovatkeĽ na miesto mimo 
cestyĽ na po nú cestuĽ lesnú cestuĽ cestičku pre cyklistovĽ do obytnej zóny alebo do pešej zóny. 
 

(28) K značke č. B Ň8: 
Značka Zпkaz otпčania (č. B Ň8) zakazuje otпčanie vozidiel najmт v prípadochĽ v ktorých môţe otпčanie 
ohrozova  bezpečnos  a plynulos  cestnej premпvky. 
 

(29) K značke č. B Ň9a: 
Značka Zпkaz predchпdzania (č. B Ň9a) zakazuje vodičovi predchпdza  motorové vozidlo v avo; 
motocykel bez po- stranného vozíka moţno predchпdza . 
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(30) K značke č. B Ň9b: 
Značka Koniec zпkazu predchпdzania (č. B Ň9b) končí platnos  obmedzenia vyznačeného značkou č. B 
Ň9aĽ ak nie je skôr skončené inak. 
 

(31) K značke č. B ň0a: 
Značka Zпkaz predchпdzania pre nпkladné automobily (č. B ň0a) zakazuje vodičovi nпkladného 
automobilu s naj- vтčšou prípustnou celkovou hmotnos ou prevyšujúcou ň 500 kg predchпdza  
motorové vozidlo v avo; motocykel bez postranného vozíka moţno predchпdza . 
 

(32) K značke č. B ň0b: 
Značka Koniec zпkazu predchпdzania pre nпkladné automobily (č. B ň0b) končí platnos  obmedzenia 
vyznačeného značkou č. B ň0aĽ ak nie je skôr skončené inak. 
 

(33) K značke č. B ň1a: 
Značka ζajvyššia dovolenп rýchlos  (č. B ň1a) zakazuje vodičovi prekroči  rýchlos  v kilometroch za 
hodinu vyznačenú číslom na značke; značka končí platnos  predchпdzajúcej značky č. B ň1a s iným 
údajom na značkeĽ ak nie je skôr skončenп  inak. 
 

(34) K značke č. B ň1b: 
Značka Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti (č. B ň1b) končí platnos  obmedzenia vyznačeného 
značkou č. B ň1aĽ ak nie je skôr skončené inak. ζa značke č. B ň1b sa v takom prípade pouţije zhodný 
významový symbol z pouţitej značky č. B ň1a. 
 

(35) K značke č. B ňŇa: 
Značka Zпkaz zvukových výstraţných znamení (č. B ňŇa) zakazuje vodičovi pouţíva  zvukové 
výstraţné znamenia a osadzuje sa najmт na cestпchĽ ktoré vedú v blízkosti zdravotníckychĽ kúpe ných a 
podobných zariadení. 
 

(36) K značke č. B ňŇb: 
Značka Koniec zпkazu zvukových výstraţných znamení (č. B ňŇb) končí platnos  obmedzenia 
vyznačeného značkou č. B ňŇaĽ ak nie je skôr skončené inak. 
 

(37) K značke č. B ňň: 
Značka Zпkaz stпtia (č. B ňň) sa pouţíva najmт v prípadochĽ ke  je nutné v zпujme bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premпvky a s prihliadnutím na miestne podmienky zakпza  stпtie vozidiel a umoţni  
iba ich zastavenie napríklad najmт na účel zпsobovania. 
 

(38) K značke č. B 34: 

Značka Zпkaz zastavenia (č. B ň4) sa pouţíva v prípadeĽ ke  by zastavenie vozidla mohlo s 
prihliadnutím na dané dopravné podmienky výrazne ohrozi  bezpečnos  cestnej premпvky alebo naruši  
jej plynulos . 
 

(39) K značke č. B ň5: 
Značka Zпkaz stпtia v nepпrnych d och (č. B ň5) zakazuje stпtie v nepпrnych kalendпrnych d och v 
mesiaci. 

 

(40) K značke č. B ň6: 
Značka Zпkaz stпtia v pпrnych d och (č. B ň6) zakazuje stпtie v pпrnych kalendпrnych d och v mesiaci. 
 

(41) K značke č. B ň7: 
Značka Iný zпkaz (č. B ň7) určuje iný zпkaz ako tenĽ ktorý moţno vyznači  inou zпkazovou značkou. 
Zпkaz je vyjadrený príslušným stručným nпpisom vnútri tejto značkyĽ napríklad „PREJAZD 
ZAKÁZAζÝ“Ľ „ζAKδADAζIE A SKδADA- ζIE TOVARU ZAKÁZAζÉ“Ľ alebo ak sa pouţije 
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nпpis „PREJAZD ZAKÁZAζÝ“Ľ nesmie vodič prejs  takto označeným úsekom bez tohoĽ aby jazdu 
prerušil napríklad s cie om naloţi  alebo zloţi  nпklad a podobne. Ak sa v zпujme bezpečnosti 
premпvky pouţije nпpis „δPG“Ľ „CζG“ alebo „δζG“Ľ je tým vyjadrený zпkaz vjazdu vozidielĽ ktoré vo 
svojom pohonnom systéme vyuţívajú skvapalnený ropný plyn δPGĽ stlačený zemný plyn CζG alebo 
skvapalnený zemný plyn δζGĽ najmт do miestĽ kde by pri úniku δPGĽ CζG alebo δζG mohlo dôjs  k 
ich vznieteniu. Ak sa v zпujme ochrany ţivotného prostredia pouţije nпpis „EURO X“Ľ pričom za „X“ 
sa pod a potreby dosadí vhodné čísloĽ je tým vyjadrený zпkaz vjazdu vozidielĽ ktoré nespĺ ajú emisné 
limity „EURO X“ a niţšie. 
 

(42) K značke č. B ň8: 
Značka Povinnos  zastavi  vozidlo (č. B ň8) zakazuje pokračova  v jazde bez zastavenia vozidla na 

cestnom hraničnom priechode. V spodnej časti tejto značky sa uvпdza preklad nпpisu CδO v jazyku 
susedného štпtu. Ak je namiesto nпpisu CδO nпpis STOPĽ značka zakazuje pokračova  v jazde bez 
zastavenia vozidla na mieste uvedenom v spodnej časti značkyĽ napríklad POδÍCIAĽ KOζTROδA a 
podobne. 

 

(43) K značke č. B ň9: 
Značka Koniec viacerých zпkazov (č. B ň9) končí platnos  značiek č. B Ň9aĽ č. B ň0aĽ č. B ň1a a č. C 
15Ľ ak nie je skôr skončenп inak; ak sú pouţité najmenej dve z týchto značiek spoločneĽ umiest uje sa na 
konci platnosti obmedzení vyplývajúcich zo spoločného pouţitia značiek. 
 

Čl. 4 

Príkazové značky 

 

(1) K značkпm č. C 1 aţ C 5: 
Značky Prikпzaný smer jazdy (č. C 1 aţ C 4c) a značka Prikпzaný smer otпčania (č. C 5) prikazujú smer 
jazdy len v smereĽ ktorým šípka alebo šípky vyobrazené na príslušnej značke ukazujúĽ čím je zпrove  
vyjadrený zпkaz jazdy iným smerom. Značky č. C 1 aţ C 4c a značka Prikпzaný smer otпčania č. C 5 sa 
pouţívajú najmт pred kriţovatkou. 
 

(2) K značke č. C 6a: 
Značka Prikпzaný smer obchпdzania vpravo (č. C 6a) prikazuje obchпdza  ostrovčekĽ prekпţku a 
podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke. 
 

(3) K značke č. C 6b: 
Značka Prikпzaný smer obchпdzania v avo (č. C 6b) prikazuje obchпdza  ostrovčekĽ prekпţku a 
podobne len v smere vyznačenom šípkou na značke. 
 

(4) K značke č. C 6c: 
Značka Prikпzaný smer obchпdzania vpravo alebo v avo (č. C 6c) prikazuje obchпdza  ostrovčekĽ 
prekпţku a podobne len v smere vyznačenom šípkami na značke. 
 

(5) K značke č. C 7: 
Značka Kruhový objazd (č. C 7) označuje kruhový objazd a prikazuje smer jazdy len v smere 
vyznačených šípok na značke. Vodič vchпdzajúci do kruhového objazdu mп prednos  v jazdeĽ ak nie je 
prednos  v jazde upravenп značkami. 
 

(6) K značke č. C 8: 

Značka Cestička pre cyklistov (č. C 8) prikazuje cyklistom pouţi  v predmetnom smere takto označenú 
cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môţe pouţi  aj osoba pohybujúca sa na 
kolieskových korčuliachĽ lyţiach ale- bo na obdobnom športovom vybaveníĽ ak tým neobmedzí ani 
neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie pouţi  aj osoba tlačiaca bicykel. Iným účastníkom cestnej 
premпvky je pouţívanie cestičky alebo pruhu zakпzané. 
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(7) K značke č. C 9: 
Značka Cestička pre chodcov (č. C 9) prikazuje chodcom pouţi  v predmetnom smere takto označenú 
cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premпvky je pouţívanie cestičky alebo pruhu zakпzané. 
 

(8) K značke č. C 10: 
Značka Cestička pre korčuliarov (č. C 10) prikazuje korčuliaromĽ skejtbordistom alebo osobпm 
pohybujúcim sa na obdobnom športovom vybavení pouţi  v predmetnom smere takto označenú cestičku 
alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre korčuliarov môţe pouţi  cyklista alebo osoba tlačiaca bicykel alebo 
pohybujúca sa na lyţiach alebo na obdobnom športovom vybaveníĽ ak tým neobmedzí ani neohrozí 
korčuliarov. Iným účastníkom cestnej premпvky je po- uţívanie cestičky alebo pruhu zakпzané. 
 

(9) K značke č. C 11: 
Značka Cestička pre jazdcov na ko och (č. C 11) prikazuje jazdcom na ko och pouţi  v predmetnom 

smere takto označenú cestičku alebo pruh. Iným účastníkom cestnej premпvky je pouţívanie cestičky 
alebo pruhu zakпzané; zпkaz sa nevz ahuje na osoby vedúce ko a za uzdu alebo vodidlo. 
 

(10) K značke č. C 1Ň: 
Značka Cestička pre vyznačených uţívate ov (č. C 1Ň) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom 
vyznačeným uţívate omĽ napríklad chodcom a cyklistomĽ pouţi  v predmetnom smere takto označenú 
spoločnú cestičku alebo pruh. Cyklista pritom nesmie ohrozi  chodca. Cestičku alebo pruh môţe pouţi  
aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliachĽ lyţiach alebo na obdobnom športovom vybaveníĽ 
ak tým neobmedzí ani neohrozí vyznačených uţívate ov. Iným účastníkom cestnej premпvky je 
pouţívanie cestičky alebo pruhu zakпzané. 
 

(11) K značke č. C 1ň: 
Značka Cestička pre vyznačených uţívate ov (č. C 1ň) prikazuje vyobrazeným významovým symbolom 
vyznačeným uţívate om pouţi  v predmetnom smere takto označenú cestičku alebo pruhĽ ale iba 
vyznačeným spôsobomĽ t. j. vy- značení uţívatelia sú povinní pouţi  len pruh pre nich určený; to neplatí 
pri obchпdzaníĽ predchпdzaníĽ odbočovaníĽ otпčaníĽ pri vchпdzaní na cestičku a vychпdzaní z nejĽ pričom 
sa nesmú navzпjom ohrozi . Iným účastníkom cestnej premпvky je pouţívanie cestičky alebo pruhu 
zakпzané. 
 

(12) K značke č. C 14: 
Značka Pouţi  protisklzové re aze (č. C 14) prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty pouţi  
pri jazde protisklzové re aze alebo obdobné zariadenia.9) Re aze alebo obdobné zariadenia sa musia 
pouţi  minimпlne na dvoch kolesпch hnacej nпpravy. 
 

(13) K značke č. C 15: 
Značka ζajniţšia dovolenп rýchlos  (č. C 15) sa pouţíva v zпujme zvýšenia plynulosti cestnej 
premпvky. 
 

(14) K značke č. C 16: 
Značka Iný príkaz (č. C 16) ukladп iný príkaz ako tenĽ ktorý moţno uloţi  inou značkou. Príkaz je 
vyznačený vhodným nпpisomĽ ako napríklad „PREJDITE ζA DRUHÚ STRAζU“Ľ alebo vyobrazením 
príslušného významového symbolu napríklad zo značky č. B 7 a podobne. Značkou č. C 16 je moţné 
uklada  aj príkazy jednotlivým skupinпm účastníkov cestnej premпvkyĽ napríklad vodičom „POUŢI 
ZAKδADACIE KδIζY“ a podobne alebo chodcom „POUŢI PODCHOD“ a  podobne. 
 

 

 

                                                           
9) § 5 ods. 1Ň vyhlпšky εinisterstva dopravyĽ pôšt a telekomunikпcií Slovenskej republiky č. 464/Ň009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o prevпdzke vozidiel v premпvke na po- zemných komunikпciпch. 
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(15) K značke č. C 17: 
Značka Rozsvie  svetlп (č. C 17) prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvieti  na idúcom 
vozidle ustanovené osvetlenie; skončením platnosti príkazu značky č. C 17 nie je dotknutп povinnos  
pouţíva  ustanovené osvetlenie vyplývajúce zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej premпvky. 
 

(16) K značke č. C 18: 
Značka Koniec príkazu (č. C 18) končí platnos  značiek č. C 8Ľ č. C 9Ľ č. C 10Ľ č. C 11Ľ č. C 1ŇĽ č. C 1ňĽ 
č. C 14Ľ č. C 15Ľ č. C 16Ľ č. C 17Ľ ak nie je skôr skončenп inak. ζa značke sa pouţije zhodný symbol z 
týchto značiek doplnený červeným šikmým pruhom. 
 

(17) K značke č. C 19: 
Značka Prikпzaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí (č. C 19) prikazuje vodičom vozidiel 
prepravujúcim výbušninyĽ ahko hor avé alebo inak nebezpečné veci alebo len vodičom vyznačených 
druhov vozidiel jazdu len smeromĽ ktorý ukazuje šípka alebo šípky vyznačené na značke. Ak tento 
prikпzaný smer jazdy je zaloţený na pouţití značky č. B Ň1 spolu s dodatkovou tabu kou č. E 14Ľ 
značka č. C 19 je doplnenп dodatkovou tabu kou č. E 14. V takomto prípade sa prikпzaný smer 
prepravy vyznačených vozidiel a vecí vz ahuje len na vozidlп obmedzené príslušnou dodatkovou 
tabu kou. ζa značke moţno na určenie iného druhu vozidla pouţi  významový symbol značky zo 
značiek č. B 4 aţ B 9 a č. B 17 aţ B Ň6 a na prikпzanie smeru jazdy symbol značky zo značiek č. C 1 aţ 
C 5. 

 

(18) K značke č. C Ň0: 
Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C Ň0) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere 

jazdy v nasledujúcom úseku cesty. V prípade potreby je moţné na značke vyznači  aj počet a 
usporiadanie jazdných pruhov v protismere jazdy. Značka sa umiest uje v miesteĽ kde sa úprava počtu a 
usporiadanie jazdných pruhov začína. 
 

(19) K značke č. C Ň1: 
Značka Usporiadanie jazdných pruhov (č. C Ň1) označuje počet a usporiadanie jazdných pruhov v smere 
jazdy a zпrove  označujeĽ ktorý z jazdných pruhov je priebeţný; zodpovedп skutočnej dopravnej situпcii 
na ceste. 

 

(20) K značke č. C ŇŇa: 
Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov (č. C ŇŇa) označuje úsek cestyĽ kde dochпdzaĽ oproti 
predchпdzajúcemu úsekuĽ k zvýšeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdyĽ a zпrove  označujeĽ ktorý z 
jazdných pruhov je priebeţnýĽ a to najmт mimo obce. Značka sa vţdy umiest uje na začiatku 
rozširovacieho klina a zodpovedп skutočnej dopravnej situпcii na cesteĽ počtu a usporiadaniu jazdných 
pruhov. 

 

(21) K značke č. C ŇŇb: 
Značka Zníţenie počtu jazdných pruhov (č. C ŇŇb) označuje úsek cestyĽ kde dochпdzaĽ oproti 
predchпdzajúcemu úsekuĽ k zníţeniu počtu jazdných pruhov v smere jazdyĽ a zпrove  označujeĽ ktorý z 
jazdných pruhov je priebeţnýĽ ako aj jazdný pruh určený na zara ovanie do priebeţného pruhu. Značka 
sa pouţíva aj na označenie konca samostatného jazdného pruhu pre pomalé vozidlп. Zhotovenie značky 
zodpovedп skutočnej dopravnej situпcii na cesteĽ počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a umiest uje sa 
na začiatku výjazdového klina. 
 

(22) K značke č. C ŇŇc: 
Značka Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlп (č. C ŇŇc) označuje v smere jazdy prídavný 
jazdný pruh určený pre vozidlпĽ ktoré svojou pomalou jazdou obmedzujú alebo by mohli obmedzi  
ostatné vozidlп. Značka sa vţdy umiest uje na začiatku rozširovacieho klina a zodpovedп skutočnej 
dopravnej situпcii na cesteĽ počtu a usporiadaniu jazdných pruhov. 
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(23) K značkпm č. C Ňňa a č. C Ňňb: 
Značky Obmedzenie v jazdných pruhoch (č. C Ňňa a č. C Ňňb) vyznačujú obmedzenie platné v 
príslušnom jazdnom pruhu v smere jazdy s pouţitím symbolu značky z príslušnej skupiny zпkazových 
alebo príkazových značiek. Vyjadrenie počtu a usporiadania jazdných pruhov na značke č. C Ňňa a č. C 
Ňňb zodpovedп skutočnej dopravnej situпcii na ceste. Zпkaz alebo obmedzenieĽ ktoré sa týka 
odbočujúcej cestyĽ moţno vyznači  obmedzením v príslušnom jazdnom pruhu pre zara ovanie pred 
kriţovatkou. V prípadeĽ ţe obmedzenie v jazdnom pruhu pokračuje aj za kriţovatkouĽ je potrebné 
príslušnú značku zopakova . Značky č. C Ňňa a č. C Ňňb sa umiest ujú v miesteĽ kde sa obmedzenie v 
jazdnom pruhu začína. Ak sa úsek platnosti obmedzenia končí mimo kriţovatky a ak nie je skôr 
skončený inakĽ platnos  obmedzenia v jazdných pruhoch sa končí umiestnením príslušnej značkyĽ ktorп 
vyjadruje počet a usporiadanie jazdných pruhov zodpovedajúce skutočnej dopravnej situпcii na ceste, 

počtu a usporiadaniu jazdných pruhov a ktorп uţ neobsahuje symbol zпkazovej alebo príkazovej značky. 
 

(24) K značke č. C Ň4a: 
Značka Vyhradený jazdný pruh (č. C Ň4a) označuje jazdný pruh vyhradený v smere jazdy pre vozidlп 
vyznačené na značke príslušnými významovými symbolmi zo zvislých značiek a jeho situovanie vo 
vz ahu k ostatným jazdným pruhom. Značka sa taktieţ pouţíva na označenie kombinovaného 
vyhradeného jazdného pruhu pre vyznačené vozidlп vyznačením viacerých významových symbolov zo 
zvislých značiek na značkeĽ ako napríklad významového symbolu zo značky č. B 7 pre vozidlп 
pravidelnej verejnej dopravyĽ ako sú autobusy alebo trolejbusyĽ a významového symbolu zo značky č. B 
11 pre cyklistov; vyhradený jazdný pruh pre vozidlп pravidelnej verejnej dopravy môţu pouţíva  okrem 
vozidiel pravidelnej verejnej dopravy aj vozidlп taxisluţby zriadené na prepravu osôb. Značka č. C Ň4a 
sa pouţíva najmт so značkami č. V 1aĽ č. V Ňa alebo so značkou č. V 14 s príslušným nпpisom na ceste 
(napríklad „BUS“) alebo s príslušným významovým symbolom zo zпkazových značiek. V priestore 
kriţovatky sa vyhradený jazdný pruh označuje iba príslušnými vodorovnými značkami. Ak vyhradený 
jazdný pruh je vyhradený len na určitý časĽ tento čas je uvedený v spodnej časti značky č. C Ň4a. 
 

(25) K značke č. C Ň4b: 
Značka Koniec vyhradeného jazdného pruhu (č. C Ň4b) označuje skončenie platnosti značky č. C Ň4a a 
pouţije saĽ ak sa platnos  značky končí mimo kriţovatky a ak nie je skôr skončenп inak. 
 

(26) K značke č. C Ň5: 
Značka Radenie jazdných pruhov pred kriţovatkou (č. C Ň5) označuje spôsob radenia do jazdných 
pruhov a určený smer jazdy cez kriţovatku v súlade s príslušnými vodorovnými značkami a zodpovedп 
skutočnej dopravnej situпcii na ceste; značkou moţno vyznači Ľ kde platí povolené otпčanie vozidiel v 
priestore riadenej kriţovatky. V prípade potreby moţno značku doplni  príslušným symbolom značky 
zo skupiny zпkazových alebo príkazových značiek. 
 

(27) K značke č. C Ň6: 
Značka Zmena smeru jazdy (č. C Ň6) vopred informuje o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo 

rozdelenej ceste alebo do pôvodného smeru jazdyĽ ak je symbol šípky na značke obrпtený. ζa značke je 
vyznačenп skutočnп zmena smeru jazdyĽ počet jazdných pruhov a vzdialenos  k miestu zmeny smeru 
jazdy. 

 

(28) K značke č. C Ň7: 
Značka Obchпdzanie električky (č. C Ň7) označuje miestoĽ kde moţno v avo obchпdza  električkuĽ ktorп 
stojí na za- stпvke. Ak je značka doplnenп v spodnej časti symbolom dodatkovej tabu ky č. E 4Ľ 
vyznačuje úsek cestyĽ kde je povolenп jazda pozdĺţ električky v avo. 
 

(29) K značkпm č. C Ň8 a č. C Ň9: 
Značky Zmena smeru jazdy (č. C Ň8 a č. C Ň9) upozor ujú na neočakпvanú zmenu smeru jazdy. Značka 
č. C Ň9 upozor uje na zmenu smeru jazdy pred trvalou prekпţkou na ceste. ζa značkпch č. C Ň8 a č. C 

Ň9 je vyznačenп skutočnп zmena smeru jazdy a počet jazdných pruhov. V spodnej časti značky č. C Ň8 a 
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č. C Ň9 alebo na dodatkovej tabu ke moţno uvies  alšie dopl ujúce údaje napríklad o vzdialenosti k 
miestu zmeny smeru jazdy a podobne. 

 

(30) K značke č. C 30: 

Značka Striedavé radenie (č. C ň0)Ľ ktorej symbol môţe by  obrпtenýĽ vyznačuje miestoĽ kde pri 
súbeţnej jazde platí striedavé radenie pri prechпdzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného 
pruhu. Značka sa pouţíva v zпujme zvýšenia plynulosti cestnej premпvky. Ak sa značka pouţije pri 
prekпţke cestnej premпvkyĽ vodič vozidla idúceho vo vo nom jazdnom pruhu je povinný pri súbeţnej 
jazde umoţni  vodičovi prvého vozidla nachпdzajúceho sa v jazdnom pruhuĽ v ktorom je prekпţka 
cestnej premпvkeĽ ak ten dпva znamenie o zmene smeru jazdyĽ preradenie do vo ného jazdného pruhu. 
Ak sa značka pouţije pri zbiehaní dvoch jazdných pruhovĽ vodič vozidla idúceho v priebeţnom jazdnom 
pruhu je povinný pri súbeţnej jazde umoţni  vodičovi prvého vozidla nachпdzajúceho sa v jazdnom 
pruhuĽ ktorý sa zara uje do priebeţného jazdného pruhuĽ ak ten dпva znamenie o zmene smeru jazdyĽ  
preradenie  do  priebeţného  jazdného  pruhu; značka sa umiest uje na začiatku výjazdového klinu. 
Vodič pri zara ovaní do vo ného alebo priebeţného jazdného pruhu pritom nesmie ohrozi  vodiča 
jazdiaceho vo vo nom alebo v priebeţnom jazdnom pruhu. 
 

Informatívne  prevádzkovéĽ smerové a iné značky 

 

Čl. 5 

Informatívne prevádzkové značky 

 

(1) K značke č. IP 1: 
Značka Okruh (č. IP 1) označuje okruh zriadený na obchпdzanie obce alebo jej časti. Ak je zriadených 
viac okruhovĽ označujú sa v spodnej časti značky rímskymi číslicami postupne od stredu obce. Pri 
súbehu viac okruhov na jednej ceste sa v spodnej časti značky označí kaţdý okruh. Podporne sa 
pouţívajú aj pruhy rovnakej farby na stĺpoch verejného osvetlenia a podobne. 
 

(2) K značke č. IP Ň: 
Značka Zmena smeru okruhu (č. IP Ň) informujeĽ ţe na najbliţšej kriţovatke trasa okruhu nepokračuje v 
priamom smere. Zmena smeru je vyznačenп šípkou na značkeĽ ktorej významový symbol môţe by  
obrпtený. 
 

(3) K značke č. IP ňa: 
Značka Jednosmernп premпvka (č. IP ňa) označuje jednosmernú cestuĽ ktorп sa v protismere spravidla 
označuje značkou č. B Ňa; značku moţno pouţi  ako predbeţnú značku k značke č. IP ňb. 
 

(4) K značke č. IP ňb: 
Značka Jednosmernп premпvka (č. IP ňb) označuje jednosmernú cestuĽ ktorп sa v protismere spravidla 
označuje značkou č. B Ň. Značka sa umiest uje v miesteĽ kde sa úsek s jednosmernou premпvkou 
začína. 
 

(5) K značke č. IP 4: 
Značka Slepп cesta (č. IP 4) označuje cestuĽ ktorп sa alej končí alebo ktorou nemoţno alej 
pokračova  v jazde. 
 

(6) K značke č. IP 5: 
Značka ζпves  pred slepou cestou (č. IP 5) vopred informuje pred kriţovatkou o cesteĽ ktorп sa alej 
končí alebo ktorou nemoţno alej pokračova  v jazde. 
 

(7) K značke č. IP 6: 
Značka Priechod pre chodcov (č. IP 6) označuje priechod pre chodcov vyznačený značkou č. V 6a alebo 
č. V 6b. 
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(8) K značke č. IP 7: 
Značka Priechod pre cyklistov (č. IP 7) označuje priechod pre cyklistov vyznačený značkou č. V 7 alebo 

priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov vyznačený značkou č. V 7a. Pred vstupom 

na priechod sa musí cyklista presvedči Ľ či tak môţe urobi  bez nebezpečenstvaĽ a môţe na  vstúpi  len 

vtedyĽ ak s oh adom na vzdialenos  a rýchlos  jazdy prichпdzajúcich vozidiel nedonúti vodičov nпhle 
zmeni  smer alebo rýchlos  jazdy. 
 

(9) K značke č. IP 8: 
Značka Spoma ovací prah (č. IP 8) informuje na umelú nerovnos  na povrchu vozovky vytvorenú 
umiestnením pre- fabrikovaného alebo stavebného spoma ovacieho prahu. 
 

(10) K značke č. IP 9: 
Značka Podchod alebo nadchod (č. IP 9) informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový 
podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabu kou č. E 1Ň alebo č. E 15. 
 

(11) K značke č. IP 10: 
Značka Odporúčanп rýchlos  (č. IP 10) informuje o odporúčanej rýchlosti za normпlnych podmienok; 
odporúčanп rýchlos  sa vyznačuje číslom alebo číslami v kilometroch za hodinu. 
 

(12) K značke č. IP 11: 
Značka ζúdzovп odstavnп plocha (č. IP 11) informuje o mieste vyhradenom na núdzové stпtie vozidla. 
 

(13) K značke č. IP 1Ň: 
Značka Parkovisko (č. IP 1Ň) označuje miesto alebo priestorĽ kde je dovolené zastavenie a stпtie 
vozidiel; ak je pouţitп spolu s dodatkovou tabu kou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidlaĽ 
označuje miesto alebo priestorĽ kde je dovolené stпtie vozidiel len pre určitý druh vozidiel. Ak sa značka 
pouţije ako predbeţnп značkaĽ údaj o polohe alebo o vzdialenosti moţno vyznači  v spodnej časti 
značky alebo moţno pouţi  príslušné dodatkové tabu kyĽ napríklad dodatkovú tabu ku č. E 7 alebo č. E 
Ň. alšie spres ujúce údaje moţno uvies  na dodatkovej tabu ke č. E 1Ň. 
 

(14) K značke č. IP 1ňa: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým stпtím (č. IP 1ňa) označuje miesto alebo priestorĽ kde 
je dovolené zastavenie a stпtie vozidiel a označuje predpísaný spôsob stпtia vozidiel. Vyhotovenie 
symbolu parkovacieho stпtia predpisuje spôsob stпtia z h adiska situovania vozidlaĽ najmт vo vz ahu k 
okraju vozovky. V prípadochĽ ak je vyznačený symbol vozidlaĽ ktorý môţe by  obrпtenýĽ je určený 
dovolený spôsob stпtia vozidla z h adiska situovania stпtia vozidla vo vyznačenom parkovacom stпtíĽ 
napríklad stпtie prednou alebo zadnou čas ou vozidla vo vyznačenom parkovacom stпtí. Ak sa pod 
značku umiestni dodatkovп tabu ka č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidlaĽ vodiči iného druhu 
vozidiel nemôţu na takto označenom mieste stп Ľ ak to nie je inak dovolené. 
 

(15) K značke č. IP 1ňb: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým stпtím (č. IP 1ňb) vyznačuje a určuje dovolený 
šikmý spôsob stпtia vozidiel vo vz ahu k okraju vozovky a pouţíva sa pod a rovnakých podmienok ako 
značka č. IP 1ňa s tým rozdielomĽ ţe sa pouţíva vţdy so značkou č. V 10b. 
 

(16) K značke č. IP 1ňc: 

Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺţnym stпtím (č. IP 1ňc) vyznačuje a určuje dovolený 
spôsob stпtia vozidiel len pozdĺţne vo vz ahu k okraju vozovky a pouţíva sa pod a rovnakých 
podmienok ako značka č. IP 1ňa. 
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(17) K značke č. IP 14a: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým stпtím na chodníku (č. IP 14a) 
vyznačuje a určuje dovolený spôsob stпtia vozidiel na chodníku. Pouţíva sa pod a rovnakých 
podmienok ako značka č. IP 1ňa alebo č. IP 1ňb s tým rozdielomĽ ţe vyznačuje dovolené stпtie na 
chodníku a vţdy sa pouţíva spolu s príslušnou vodorovnou značkou; na miestachĽ kde je dovolené stпtie 
vozidiel na chodníkuĽ nesmie zastavi  ani stп  vozidlo s najvтčšou prípustnou celkovou hmotnos ou 
prevyšujúcou ň 500 kg a zvlпštne motorové vozidlo. 
 

(18) K značke č. IP 14b: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺţnym stпtím na chodníku (č. IP 14b) vyznačuje a určuje 
dovolený spôsob stпtia vozidiel na chodníku. Pouţíva sa pod a rovnakých podmienok ako značka č. IP 
14a. 

 

(19) K značke č. IP 15a: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným stпtím na chodníku (č. IP 
15a) vyznačuje a určuje dovolený spôsob stпtia vozidiel na chodníku. Pouţíva sa pod a rovnakých 
podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielomĽ ţe vyznačuje iba dovolené čiastočné stпtie na 
chodníku. 
 

(20) K značke č. IP 15b: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺţnym čiastočným stпtím na chodníku (č. IP 15b) 
vyznačuje a určuje dovolený spôsob stпtia vozidiel na chodníku. Pouţíva sa pod a rovnakých 
podmienok ako značka č. IP 14a s tým rozdielomĽ ţe vyznačuje iba dovolené čiastočné stпtie na 
chodníku. 
 

(21) K značke č. IP 16: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným stпtím (č. IP 16) označuje určené (vyhradené) 
parkovisko, kde zastavenie a stпtie je dovolené len pre určité vozidlo. Okrem časuĽ v ktorom je 
parkovisko vyhradenéĽ môţu na takto označenom parkovisku zastavi  a stп  aj vodiči iných vozidielĽ ak 
to nie je zakпzané. 
 

(22) K značke č. IP 17a: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s plateným stпtím (č. IP 17a) informuje o povinnom platenom 
parkovacom stпtí a označuje parkoviskoĽ kde zastavenie a stпtie vozidiel je dovolené len za dodrţania 
podmienok vyplývajúcich z pouţitej značky. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom mieste 

zastavenie a stпtie zakпzané. 
 

(23) K značke č. IP 17b: 
Značka Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným stпtím (č. IP 17b) informuje o časovo 
regulovanom parkovisku a označuje parkoviskoĽ kde zastavenie a stпtie vozidiel je dovolené len za 
dodrţania podmienok vyplývajúcich z pouţi- tej značkyĽ napríklad za dodrţania maximпlne dovolenej 
doby parkovania alebo za podmienky pouţitia parkovacieho kotúča alebo parkovacej kartyĽ ktorп musí 
by  zrete ne a vidite ne umiestnenп v prednej časti vozidla. Inak je vodičom vozidiel na takto 
označenom mieste zastavenie a stпtie zakпzané. 
 

(24) K značke č. IP 18: 
Značka Kryté parkoviskoĽ parkovacia garпţĽ parkovací dom (č. IP 18) informuje o krytom parkovisku 
alebo o parkovacej garпţi. Dovolený spôsob stпtia sa vyznačuje pod a rovnakých podmienok ako pri 
značke č. IP 1Ň. 
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(25) K značke č. IP 19: 
Značka Parkovisko P + R (č. IP 19) informuje o parkoviskuĽ z ktorého moţno cestova  vozidlom 
pravidelnej verejnej dopravy. Spres ujúce údajeĽ napríklad čas a podobneĽ sa môţu vyznači  v spodnej 
časti značky vhodným nпpisomĽ symbolom alebo na dodatkovej tabu ke č. E 1Ň. 
 

(26) K značke č. IP Ň0a: 
Značka Stanovište polície (č. IP Ň0a) informuje o blízkosti stanoviš a alebo útvaru Policajného zboru. 
 

(27) K značke č. IP Ň0b: 
Značka Stanovište taxi (č. IP Ň0b) informuje o stanovišti taxíkovĽ kde zastavenie a stпtie vozidiel je 
dovolené len pre vozidlп taxisluţby. Okrem časuĽ v ktorom je stanovište taxi určenéĽ môţu na takto 
označenom stanovišti zastavi  a stп  aj vodiči iných vozidielĽ ak to nie je zakпzané. 
 

(28) K značke č. IP Ň1a: 
Značka Tunel (č. IP Ň1a) označuje blízkos  vjazdu do tunelaĽ kde platia pravidlп cestnej premпvky pre 
sprпvanie v tuneli. 
 

(29) K značke č. IP Ň1b: 
Značka Koniec tunela (č. IP Ň1b) označuje miestoĽ kde sa končí platnos  pravidiel cestnej premпvky pre 
sprпvanie v tuneli. 
 

(30) K značke č. IP ŇŇa: 
Značka Rýchlostnп cesta (č. IP ŇŇa) označuje cestuĽ na ktorej platia zvlпštne ustanovenia o premпvke na 
dia nici a rýchlostnej ceste.  
 

(31) K značke č. IP 22b: 

Značka Koniec rýchlostnej cesty (č. IP ŇŇb) označuje koniec cestyĽ na ktorej platia zvlпštne ustanovenia 
o premпvke na dia nici a rýchlostnej ceste. 
 

(32) K značke č. IP Ňňa: 
Značka Dia nica (č. IP Ňňa) označuje cestuĽ na ktorej platia zvlпštne ustanovenia o premпvke na dia nici 
a rýchlostnej ceste.  
 

(33) K značke č. IP Ňňb: 
Značka Koniec dia nice (č. IP Ňňb) označuje koniec cestyĽ na ktorej platia zvlпštne ustanovenia o 
premпvke na dia nici a rýchlostnej ceste. 
 

(34) K značkпm č. IP Ň4a a č. IP 24b: 

Značky Zóna s dopravným obmedzením (č. IP Ň4a) a Koniec zóny s dopravným obmedzením (č. IP 
Ň4b) vyznačujú oblas  (čas  obce a podobne)Ľ kde platí zпkaz alebo obmedzenie vyplývajúce z 
pouţitých symbolov značky alebo značiek. 
 

(35) K značkпm č. IP Ň5a a č. IP Ň5b: 
Značky Pešia zóna (č. IP Ň5a) a Koniec pešej zóny (č. IP Ň5b) vyznačujú územie (čas  obce a podobne) 
určené predovšetkým pre chodcovĽ kde platia zvlпštne ustanovenia o premпvke v pešej zóne. 
 

(36) K značkпm č. IP Ň6a a č. IP Ň6b: 
Značky Školskп zóna (č. IP Ň6a) a Koniec školskej zóny (č. IP Ň6b) vyznačujú oblas Ľ kde platia 
zvlпštne ustanovenia o premпvke v školskej zóne. 
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(37) K značkпm č. IP Ň7a a č. IP Ň7b: 
Značky Zóna s plateným alebo regulovaným stпtím (č. IP Ň7a) a Koniec zóny s plateným alebo 
regulovaným stпtím (č. IP Ň7b) vyznačujú oblas Ľ kde stпtie vozidiel je dovolené len na vyznačených 
parkovacích miestach a za dodrţania podmienok vyplývajúcich z pouţitého symbolu príslušnej značky a 
spres ujúcich údajovĽ napríklad času regulпcie alebo plateniaĽ spôsobu platenia alebo regulovania a 
podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stп  zakпzané. Symbol značky č. IP 17a 
moţno v prípade potreby zameni  za symbol značky č. IP 17b. 
 

(38) K značkпm č. IP Ň8a a č. IP Ň8b: 

Značky Obytnп zóna (č. IP Ň8a) a Koniec obytnej zóny (č. IP Ň8b) vyznačujú oblas Ľ kde platia zvlпštne 
ustanovenia o premпvke v obytnej zóne. 
 

(39) K značke č. IP Ň9: 
Značka Únikovп zóna (č. IP Ň9) informuje o moţnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho 

technickej poruchy. 

 

(40) K značke č. IP ň0: 
Značka Zmena miestnej úpravy (č. IP ň0) vhodným nпpisom a symbolom upozor uje na zmenu 
miestnej úpravy cestnej premпvkyĽ zmenu v organizпcii dopravyĽ nezvyčajné stavebné usporiadanie 
cesty a podobne. 

 

(41) K značke č. IP ň0a: 
Značka Výstraţné zariadenie vypnuté (č. IP ň0a) upozor uje na stav vypnutia ovlпdania zпvor a na stav 
vypnutia prejazdového výstraţného zabezpečovacieho zariadenia na príslušnou značkou označenom 
ţelezničnom priecestíĽ ktoré by účastník cestnej premпvky inak neočakпval; v takomto prípade platí 
ustanovenie § Ň7 ods. 1 zпkona. 
 

(42) K značkпm č. IP ň1aĽ IP ň1b a IP ň1c: 
Značky Hmlové body (č. IP ň1aĽ č. IP ň1b a č. IP ň1c) v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) 
vyjadrujú odporúčanú rýchlos  v kilometroch za hodinu z dôvodu zníţenej vidite nostiĽ najmт pri 
výskyte hmly. 
 

(43) K značke č. IP ňŇ: 
Značka Bezpečnп vzdialenos  (č. IP ňŇ) v spojení so značkou Bezpečnп vzdialenos  (č. V 15) vyjadrujú 
pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenos  pre vozidlп idúce 
za sebouĽ ktorп je zobrazenп medzi dvomi vozidlami na značke č. IP ňŇ. 
 

(44) K značke č. IP ňň: 
Značka Všeobecné informпcie o dopravných obmedzeniach (č. IP ňň) informuje o dopravných 
obmedzeniach v Slovenskej republike ustanovených všeobecnými pravidlami cestnej premпvky. 
 

(45) K značke č. IP ňňa: 
Značka Všeobecné informпcie o povinnosti  úhrady (č. IP ňňa) informuje o úsekoch dia nicĽ 
rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy, ktorých uţívanie podlieha úhradeĽ a o 
spôsobe ich úhrady.9). ζa príslušnej dodatkovej tabu ke moţno uvies  alšie spres ujúce údaje. Značka 
č. IP ňňa sa pouţíva najmт v kombinпcii s dodatkovými tabu kami č. E 6a a č. E 6b a s dodatkovou 
tabu kou č. E 10 s príslušným symbolom druhu vozidla.“. 
 

(46) K značkпm č. IP ň4a aţ IP ň4c: 
Značky Všeobecné informпcie o dopravných obmedzeniach (č. IP ň4a aţ IP ň4c) informujú o 
dopravných situпciпchĽ obmedzeniach cestnej premпvky a prejazdnosti horských priechodov a iných 
kolíznych bodochĽ ako je napríklad priesmykĽ tunelĽ most a podobne. 
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Čl. 6 

Informatívne smerové značky 

 

(1) K značke č. IS 1a: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS 1a) informuje na dia nici a rýchlostnej ceste o nпzve najbliţšej 
kriţovatky dia nicĽ dia nice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných  ciest  s  uvedením  čísel  kriţujúcich  
ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelenп. 
  

(2) K značke č. IS 1b: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS 1b) informuje na dia nici a rýchlostnej ceste o nпzve kriţovatky 
s cestou niţšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbliţšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle 
výjazdu (odbočenia) z priameho smeru dia nice alebo rýchlostnej cestyĽ ktoré zodpovedп sta- ničeniu 
kriţovatky. Farba podkladovej dosky je zelenп. 
 

(3) K značke č. IS Ň: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS Ň) informuje na ceste o vzdialenosti k najbliţšej kriţovatkeĽ o 
smeroch k vyznačeným cie om dosiahnute ným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z 
priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a kriţujúcej cestyĽ prípadne krajinyĽ vyjadrenej 
medzinпrodným označením štпtu. 
 

(4) K značke č. IS ň: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS ň) informuje na ceste o vzdialenosti k najbliţšej kriţovatkeĽ o 
smeroch k vyznačeným cie om dosiahnute ným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z 
priameho smeru cestyĽ o číslach pokračujúcej a kriţujúcej cestyĽ prípadne krajinyĽ vyjadrenej 
medzinпrodným označením štпtu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov. 
 

(5) K značke č. IS 4: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS 4) informuje na ceste o cie och dosiahnute ných v smere jazdyĽ 
o číslach pokračujúcej cestyĽ prípadne krajinyĽ vyjadrenej medzinпrodným označením štпtu a o počte a 
usporiadaní jazdných pruhov. 
 

(6) K značkпm č. IS 5a a č. IS 5b: 
Značky ζпves  pred kriţovatkou (č. IS 5a a 5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho 
pruhu o určujúcich dopravných cie och v smere výjazdu (od- bočenia) z priameho smeru cestyĽ o čísle 
kriţujúcej cestyĽ o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v kriţovatke. 
 

(7) K značke č. IS 6: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS 6) poskytuje na dia nici a rýchlostnej ceste rozšírené  informпcie 
o cie och v smere odbočenia. 
 

(8) K značke č. IS 7a: 
Značka Smerovп tabu a (č. IS 7a) informuje na ceste o cie och v smere odbočenia a o čísle kriţujúcej 
cesty. 

 

(9) K značke č. IS 7b: 
Značka Výjazd (č. IS 7b) informuje na dia nici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia)Ľ ktoré 
zodpovedп staničeniu kriţovatky. Pouţíva sa len v kriţovatkпch označených značkou č. IS 1b. 

Umiest uje sa nad značkou č. IS ŇĽ č. IS ňĽ č. IS 5aĽ č. IS 5bĽ č. IS 6Ľ č. IS 7a. 
 

(10) K značke č. IS 8: 
Značka Dia kovп nпves  (č. IS 8) informuje na ceste o dia kových cie och s uvedením vzdialenosti v 
kilometroch. 
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(11) K značke č. IS 9: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (IS 9) informuje o smere k vyznačeným cie om z najbliţšej 
kriţovatkyĽ prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schematicky znпzor uje vedenie hlavnej a ved ajšej cesty. 
Značka sa pouţíva pred dopravne výz- namnými kriţovatkami ciest I.Ľ II. a III. triedy a pred dôleţitými 
cestami v obci. Zпkladnп plocha značky na ceste I.Ľ II. a III. triedy je vţdy modrej farby; ak sa cie  
nachпdza na výjazde smerom na dia nicu alebo na rýchlostnú cestuĽ uve- die sa na zпkladnej modrej 
ploche subplocha zelenej farby s uvedením nпzvu cie aĽ a ak sa ako cie  uvпdza na miest- nych cestпch 
na nпvestenie miestnych a iných cie ovĽ uvedie sa na zпkladnej modrej ploche subplocha bielej farby. 

ζa bielej subploche sú nпpisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cie u na značke 
uvedie aj označe- nie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchпdzkovej alebo odklonovej traseĽ moţno ich 
vyznači  na ţltej subploche alebo ploche. 
 

(12) K značke č. IS 10: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou (č. IS 10) informuje o smere k vyznačeným cie om z najbliţšej 
okruţnej kriţovatkyĽ prípadne aj o vzdialenosti k nej. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvпdzania 
cie ov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke č. IS 9. 
 

(13) K značke č. IS 11: 
Značka ζпves  pred kultúrnym alebo turistickým cie om (č. IS 11) informuje o významnom kultúrnom 
alebo turistickom cieli (napríklad hradĽ zпmokĽ kúpe né miestoĽ jasky a a podobne) alebo oblasti; na 
značke moţno pouţi  vhodný nпpisĽ symbol alebo siluetu konkrétneho cie a. 
 

(14) K značke č. IS 11a: 
Značka ζпves  pred nпboţenským cie om (č. IS 11a) informuje o významných nпboţenských stavbпchĽ 
ako napríklad kaplnkaĽ kalvпriaĽ kostolĽ klпštorĽ zvonicaĽ cintorínĽ synagóga a podobne; na značke 
moţno pouţi  vhodný nпpisĽ symbol alebo siluetu konkrétneho cie a. 
 

(15) K značke č. IS 1Ň: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou s obmedzením (č. IS 1Ň) informuje o obmedzení premпvky za 
najbliţšou kriţovatkou. ζa značke je pod a potreby vyznačený symbol z príslušnej zпkazovej značky. 
 

(16) K značke č. IS 1ň: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou s obmedzením (č. IS 1ň) informuje o obmedzení premпvky za 
najbliţšou kriţovatkou a o smere obchпdzania. ζa značke je pod a potreby vyznačený symbol z 
príslušnej zпkazovej značky. 
 

(17) K značke č. IS 14: 
Značka ζпves  pred kriţovatkou s obmedzením (č. IS 14) informuje o kriţovatkeĽ na ktorej je zakпzané 
odbočova  v avoĽ a na značke sa súčasne vyznačuje smer jazdy na dosiahnutie cesty v smere 
obchпdzania. 
 

(18) K značke č. IS 15: 
Značka ζпves  pred obchпdzkou (č. IS 15) informuje o uzпvierke cesty alebo o obmedzení cestnej 
premпvky a vyznačuje smer a priebeh obchпdzkovej trasy. ζa značke je pod a potreby uzпvierky 
vyznačený symbol príslušnej zпkazovej značky. 

 

(19) K značke č. IS 16: 
Značka ζпves  pred obchпdzkou (odklonom) (č. IS 16) informuje o smere a priebehu obchпdzky alebo 
odklonovej trasy pre uzпvierku cesty. ζa značke je pod a potreby vyznačenп dĺţka uzпvierky a dĺţka 
obchпdzky. 
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(20) K značkпm č. IS 17a a č. IS 17b: 
Značky Smerovп tabu a s jedným cie om (č. IS 17 a č. IS 17b) informujú o smere a spravidla aj o 
vzdialenosti v kilo- metroch k vyznačenému cie u (obci) a o čísle pokračujúcej cestyĽ ktoré sa môţe na 
značke doplni . 
 

(21) K značke č. IS 18: 

Značky Smerovп tabu a s dvoma cie mi (č. IS 18a a č. IS 18b) informujú o smere a spravidla aj o 
vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cie om (obciam) a o čísle pokračujúcej cestyĽ ktoré sa môţe 
na značke doplni . 
 

(22) K značkпm č. IS 19a a č. IS 19b: 

Značky Smerovп tabu a pre príjazd k dia nici (č. IS 19a a IS 19b) informujú o smere príjazdu k dia nici 
alebo k rýchlostnej ceste uţívanej v plnom profile. 
 

(23) K značkпm č. IS Ň0a a č. IS Ň0b: 
Značky Smerovп tabu a pre príjazd k rýchlostnej ceste (IS Ň0a a IS Ň0b) informujú o smere príjazdu k 
dia nici uţívanej v polovičnom profile alebo k rýchlostnej ceste. 
 

(24) K značke č. IS Ň1: 
Značka Smerovп tabu a k miestnemu cie u (č. IS Ň1) informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k 
časti obce. 

 

(25) K značke č. IS ŇŇa: 
Značka Smerovп tabu a k inému cie u (č. IS ŇŇa) vyznačeným vhodným nпpisomĽ symbolomĽ 
piktogramom informuje o smereĽ prípadne o vzdialenosti k inému významnému cie u ako k obci alebo k 
jej častiĽ ktorý mп dopravný význam pre účastníkov cestnej premпvkyĽ napríklad k letiskuĽ k 
autobusovej alebo ţelezničnej staniciĽ k prístavisku lodíĽ k parkovaciemu domuĽ k obchodným alebo 
priemyselným prevпdzkamĽ k stanici technickej alebo emisnej kontrolyĽ k úradom orgпnov verejnej 
mociĽ ku kongresovej haleĽ k hoteluĽ k bazénuĽ k reštaurпciiĽ k štadiónuĽ ku kempinguĽ k športoviskuĽ k 
tпboriskuĽ k lyţiarskemu vlekuĽ k lanovkeĽ a podobne. 
 

(26) K značke č. IS ŇŇc: 
Značka Smerovп tabu a k predajnému miestu (č. IS ŇŇc) informuje o predajnom miesteĽ kde je moţné 
uskutočni  nпkup dia ničnej nпlepky alebo palubnej jednotky pre elektronické mýto; značka sa môţe 
pouţi  aj ako značka predbeţnп s informovaním o smereĽ prípadne o vzdialenosti k miestu predaja. 
 

(27) K značkпm č. IS Ňňa a č. IS Ňňb: 

Značky Smerovп tabu a ku kultúrnemu alebo turistickému cie u (č. IS Ňňa a č. IS Ňňb) vhodným 
nпpisomĽ symbolom alebo siluetou informujú o smereĽ prípadne o vzdialenosti k vyznačenému 
kultúrnemu alebo turistickému cie uĽ na- príklad k divadluĽ múzeuĽ galérii a podobne. 

 

(28) K značkпm č. IS Ňňc a č. IS Ňňd: 
Značky Smerovп tabu a k nпboţenskému cie u (č. IS Ňňc a č. IS Ňňd) vhodným nпpisomĽ symbolom 
alebo siluetou informujú o smereĽ prípadne o vzdialenosti k označenej významnej nпboţenskej stavbeĽ 
ako napríklad kaplnkaĽ kalvпriaĽ kostolĽ klпštorĽ zvonicaĽ cintorínĽ synagóga a podobne. 
 

(29) K značke č. IS Ň4: 
Značka Smerovп tabu a ku komunпlnemu cie u (č. IS Ň4) vhodným nпpisom informuje o smereĽ 
prípadne o vzdialenosti k vyznačenému komunпlnemu cie uĽ napríklad k radnici, ak ide o kultúrnu 
pamiatku. 
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(30) K značke č. IS Ň5: 
Značka Smerovп tabu a na vyznačenie obchпdzky (č. IS Ň5) informuje o cieli a smere priebehu 
obchпdzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa pouţíva v prípadochĽ ke  sa trasy rozde ujú pod a 
jednotlivých cie ov alebo ke  na tej istej ceste prebieha viac obchпdzok alebo odklonovĽ ktoré smerujú 
k rozličným cie om. Vyznačuje smer obchпdzky alebo odklonovej trasy pre uzпvierku cesty. Značka sa 
umiest uje pred kaţdou kriţovatkouĽ na ktorej obchпdzkovп alebo odklonovп trasa mení smer a tamĽ 
kde priebeh obchпdzky alebo odklonu nie je jednoznačný. ζa značke sa uvпdza vzdialenos  k cie u. 
 

(31) K značke č. IS Ň6: 
Značka Smerovп tabu a na vyznačenie obchпdzky (č. IS Ň6) vyznačuje smer obchпdzky alebo 

odklonovej trasy v celom priebehu aţ po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa pouţíva pred kaţdou 
kriţovatkouĽ kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmýĽ a pred kaţdou významnejšou 
kriţovatkou bez oh adu na alší smer trasy. ζa vy- značenie priameho smeru sa značka č. IS Ň6 
umiest uje zvislou šípkou smerujúcou hore. 
 

(32) K značke č. IS Ň7: 
Značka Dia nica (č. IS Ň7) informuje o čísle dia nice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. ζa 
zlepšenie orientпcie sa symbol značky č. IS Ň7 pouţíva na nпvestiach pred kriţovatkami a na smerových 
tabuliach alebo samostatne. 

 

(33) K značke č. IS Ň8: 
Značka Rýchlostnп cesta (č. IS Ň8) informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno 
„R“ a číslo. ζa zlepšenie orientпcie sa symbol značky č. IS Ň8 pouţíva na nпvestiach pred kriţovatkami 
a na smerových tabuliach alebo samostatne. 
 

(34) K značke č. IS Ň9: 
Značka Cesta I. triedy (č. IS Ň9) informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. ζa 
zlepšenie orientпcie sa symbol značky č. IS Ň9 pouţíva na nпvestiach pred kriţovatkami a na smerových 
tabuliach alebo samostatne. 

 

(35) K značke č. IS ň0: 
Značka Cesta II. triedy (č. IS ň0) informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. ζa 
zlepšenie orientпcie sa symbol značky č. IS ň0 pouţíva na nпvestiach pred kriţovatkami a na smerových 
tabuliach alebo samostatne. 

 

(36) K značke č. IS ň0a: 
Značka Cesta III. triedy (č. IS ň0a) informuje o čísle cesty III. triedy; na značke je vyobrazené číslo. ζa 
zlepšenie orientпcie sa pouţíva symbol značky č. IS ň0a na nпvestiach pred kriţovatkami a na 
smerových tabuliach alebo samostatne. 
 

(37) K značke č. IS ň1: 
Značka εedzinпrodnп trasa (č. IS ň1) informuje o čísle cesty pre medzinпrodnú premпvku. Číslo cesty 
sa uvпdza za písmenom „E“. ζa zlepšenie orientпcie sa pouţíva symbol značky č. IS ň1 na nпvestiach 
pred kriţovatkami a na smerových tabuliach. 
 

(38) K značke č. IS ňŇa: 
Značka Kilometrovník (č. IS ňŇa) vyznačuje vzdialenos  v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti 
sa uvedie číslo cesty. 
 

(39) K značke č. IS ňŇb: 
Značka Kilometrovník (č. IS ňŇb) vyznačuje vzdialenos  v kilometroch od začiatku dia nice alebo 
rýchlostnej cesty a o smere k najbliţšiemu stanoviš u núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo 

dia nice alebo rýchlostnej cesty. 
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(40) K značke č. IS ňň: 
Značka Hranica kraja (č. IS ňň) vyznačuje na ceste hranicu medzi susediacimi krajmi. Obdobným 
spôsobom s pouţitím nпpisu Slovenskп republika moţno vyznači  aj územie republiky. 
 

(41) K značke č. IS 34: 

Značka Hranica okresu (č. IS ň4) vyznačuje na ceste hranicu medzi susednými okresmi. 
 

(42) K značke č. IS ň5: 
Značka Iný nпzov (č. IS ň5) informuje o nпzve mostaĽ riekyĽ pohoriaĽ prírodnej rezervпcie a podobne; 
pri nпzve mosta sa uvedie aj jeho dĺţka. 

 

(43) K značkпm č. IS ň6a a č. IS ň6c: 
Značka Obec (č. IS ň6a) a značka εiestna čas  obce (č. IS ň6c) informujú o nпzve a o začiatku obce 
alebo časti obceĽ pričom vymedzujú miestoĽ od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premпvkyĽ 
ktoré upravujú sprпvanie sa v obciĽ ako napríklad najvyššia dovolenп rýchlos Ľ jazda v jazdných 
pruhoch a podobne. Značky č. IS ň6a a č. IS ň6c končia platnos  značky č. B ň1aĽ ak nie je skôr 
skončenп inak; značky moţno pouţi  samostatne alebo ich kombinova . 
 

(44) K značkпm č. IS ň6b a č. IS ň6d: 
Značka Koniec obce (č. IS ň6b) a značka Koniec miestnej časti obce (č. IS ň6d) informujú o skončení 
obce alebo časti obce z h adiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premпvkyĽ ktoré sa vz ahujú na 
pravidlп sprпvania sa v obci. Značka č. IS ň6b končí platnos  značky č. IS ň6a; ak platnos  značky č. IS 
ň6c nebola skôr skončenп značkou č. IS ň6dĽ značka č. IS ň6b končí platnos  značky č. IS ň6c. Značka 
č. IS ň6d končí platnos  značky č. IS ň6c; ak platnos  značky č. IS ň6a nebola skôr skončenп značkou č. 
IS ň6bĽ značka č. IS ň6d končí platnos  značky č. IS ň6a. Značky č. IS ň6b a č. IS ň6d končia platnos  
značky č. B ň1aĽ ak nie je skôr skončenп inak; značky moţno pouţi  samostatne alebo ich kombinova . 
 

(45) K značkпm č. IS ň7a a č. IS ň7b: 
Značka Označenie začiatku obce v jazyku nпrodnostnej menšiny (č. IS ň7a) a značka Označenie konca 
obce v jazyku nпrodnostnej menšiny (č. IS ň7b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku 
nпrodnostnej menšiny. 
 

(46) K značke č. IS 38: 

Značka Hraničný priechod (č. IS ň8) informuje o prístupe k hraničnému priechodu s nпzvom susedného 
štпtu a o vzdialenosti k nemu; ak ide o členský štпt Európskej únieĽ na modrú plochu okolo nпzvu štпtu 
sa vyznačí 1Ň ţltých hviezdičiek. 
 

(47) K značke č. IS ň9: 
Značka Hranica štпtu (č. IS ň9) vyznačuje miesto vstupu do susedného štпtu s nпzvom štпtu a hranicu 
medzi nimi; ak ide o členský štпt Európskej únieĽ na modrú plochu okolo nпzvu štпtu sa vyznačí 1Ň 
ţltých hviezdičiek. 
 

(48) K značkпm č. IS 40a aţ IS 40i: 
Značky Smerovп tabu a pre cyklistov (s jedným cie om) (č. IS 40aa č. IS 40c)Ľ Smerovп tabu a pre 
cyklistov (s dvoma cie mi) (č. IS 40b a č. IS 40d)Ľ ζпves  pred kriţovatkou pre cyklistov (č. IS 40e)Ľ 
Smerovп tabu a pre cyklistov (č. IS 40f aţ IS 40h) a Koniec cyklistickej trasy (č. IS 40i) informujú o 
smere a prípadne aj o vzdialenosti v kilometroch k vyznačeným cie om a o čísleĽ prípadne o inom 
označení cyklistickej trasy alebo o konci cyklistickej trasy; v miestachĽ kde sa vedú dve alebo viac 

cyklistických trпs po spoločnej cesteĽ moţno zobrazi  číslaĽ prípadne iné označenie cyklistických trпs na 
jednej spoločnej dopravnej značke. 
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(49) K značke č. IS 40j: 
Značka ζepriame odbočenie do ava (č. IS 40j) spravidla v zloţitejších a riadených kriţovatkпch so 
svetelným signalizačným zariadením informuje schematickým vyznačením na značke cyklistov o 
odporúčanom spôsobe prejdenia kriţovatkou. Značka sa pouţíva najmт v kombinпcii so značku č. V 8d. 
 

Čl. 7 

Informatívne iné značky 

 

(1) K značke č. II 1a: 

Značka Telefón núdzového volania (č. II 1a) informuje o miesteĽ kde je na ceste umiestnený telefón 
núdzového volania s vybudovaným systémom telefónnych hlпsok; značka sa môţe pouţi  aj ako značka 
predbeţnп s informovaním o smere a prípadne o vzdialenosti. 

 

(2) K značke č. II 1b: 
Značka ζúdzové volanie (č. II 1b) informuje o telefónnej linke 11Ň na integrovaný zпchranný systém 
núdzovej pomoci alebo v kombinпcii s dodatkovou tabu kou č. E 1Ň vhodným nпpisom alebo symbolom 
aj o jednotlivých telefónnych linkпch núdzového volaniaĽ prípadne o ich internetových adresпch. 
 

(3) K značke č. II 1c: 
Značka Kontrola rýchlosti (č. II 1c) informuje o mieste alebo úseku cestyĽ kde sa vykonпva kontrola 
najvyššej dovolenej rýchlosti vozidiel zariadením s automatickou detekciou a zaznamenпvaním 
nameraných hodnôt a identifikačných znakov vozidla. 
 

(4) K značke č. II Ň: 
Značka Telefón (č. II Ň) informuje o blízkosti miestaĽ kde je verejne prístupný telefónny prístroj. 
 

(5) K značke č. II ň: 
Značka Hasiaci prístroj (č. II ň) informuje o miesteĽ kde je umiestnený hasiaci prístroj. 
 

(6) K značke č. II 4: 
Značka Prvп pomoc (č. II 4) informuje o blízkosti zariadeniaĽ v ktorom je poskytovanп sluţba prvej 
pomoci. 

 

(7) K značke č. II 5: 
Značka ζemocnica (č. II 5) informuje o blízkosti nemocnice. 
 

(8) K značke č. II 6a: 
Značka Informпcie (č. II 6) informuje o blízkosti miestaĽ kde moţno dosta  najmт turistické informпcie. 
 

(9) K značke č. II 6b: 
Značka Rпdio (č. II 6b) informuje o rozhlasovej staniciĽ ktorej obsahom vysielania sú pravidelné 
dopravné informпcieĽ ktoré obsahujú aktuпlne dopravné a cestovné informпcie o situпcii v cestnej 
premпvke a ktoré majú vplyv na bezpečnos  a plynulos  cestnej premпvky. 
 

(10) K značke č. II 7a: 
Značka Zastпvka autobusu (č. II 7a) označuje zastпvku autobusov. Značka č. II 7a sa pouţíva na 
označenie zastпvkyĽ ak umiestnenie zastпvky nie je dostatočne zrete né. 
 

(11) K značke č. II 7b: 
Značka Zastпvka trolejbusu (č. II 7b) označuje zastпvku trolejbusu. 
 

(12) K značke č. II 7c: 
Značka Zastпvka električky (č. II 7c) označuje zastпvku električky bez nпstupného ostrovčeka. 
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(13) K značke č. II 8a: 
Značka Čerpacia stanica (č. II 8a) informuje o blízkosti čerpacej stanice pohonných hmôt. 
 

(14) K značke Čerpacia stanica plynu (č. II 8b) informuje o blízkosti čerpacej stanice skvapalneného 
ropného plynu (δPG)Ľ stlačeného prírodného plynu (CζG)Ľ skvapalneného zemného plynu (δζG) alebo 
iného druhu skvapalneného alebo stlačeného plynu. V avej časti značky sa uvпdza skratka plynuĽ ak je 

na čerpacej stanici len jeden druh plynu; ak moţno načerpa  dva a viac druhov plynuĽ avп čas  značky 
ostпva prпzdna a skratky plynov sa uvedú na dodatkovej tabu ke. 
 

(15) K značke č. II 8c: 
Značka ζabíjacia stanica (č. II 8c) informuje o blízkosti nabíjacej stanice s elektrickou energiou pre 
elektromobily; na vyznačenie druhu nabíjaného vozidla sa značka pouţíva v kombinпcii s dodatkovou 
tabu kou č. E 10. 
 

(16) K značke č. II 9: 
Značka Opravпre  (č. II 9) informuje o blízkosti opravovne motorových vozidiel alebo o predajni 

motorových vozidiel poskytujúcej servisné sluţby; ak ide o autorizovanú predaj u motorových vozidiel 
poskytujúcu servisné sluţbyĽ moţno na dodatkovej tabu ke č. E 1Ň uvies  typy alebo druhy vozidiel. 
 

(17) K značke č. II 10: 
Značka Hotel alebo motel (č. II 10) informuje o blízkosti hotela alebo motela. 
 

(18) K značke č. II 11: 
Značka Reštaurпcia (č. II 11) informuje o blízkosti reštaurпcie. 
 

(19) K značke č. II 1Ň: 
Značka Občerstvenie (č. II 1Ň) informuje o blízkosti zariadeniaĽ v ktorom sa poskytuje občerstvenie. 
 

(20) K značke č. II 1ň: 
Značka WC (č. II 1ň) informuje o blízkosti verejne prístupného WC. 
 

(21) K značke č. II 14: 
Značka Odpočívadlo (č. II 14) označuje miesto mimo obceĽ na ktorom je dovolené zastavenie a stпtieĽ a 
to najmт ak sa nachпdza mimo cesty. Odpočívadlo určené pre určitý druh vozidiel sa označuje v 
kombinпcii s dodatkovou tabu kou č. E 10 so zodpovedajúcim symbolom. 
 

(22) K značke č. II 15a: 
Značka Tпborisko pre stany (č. II 15a) informuje o blízkosti tпboriska pre stany. 
 

(23) K značke č. II 15b: 
Značka Tпborisko pre obytné prívesy (č. II 15b) informuje o blízkosti tпboriska pre obytné prívesy. 
 

(24) K značke č. II 15c: 
Značka Tпborisko pre stany a obytné prívesy (č. II 15c) informuje o blízkosti tпboriska pre stany a 
obytné prívesy. 
 

(25) K značke č. II 16: 
Značka Plпţ alebo kúpalisko (č. II 16) vyznačuje letné stredisko cestovného ruchu a informuje o 
blízkosti plпţe alebo kúpaliska. 
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(26) K značkпm č. II 17a aţ II 17c: 
Značky δyţiarsky vlekĽ Sedačkový vlek a Kabínkovп lanovka (č. II 17aĽ č. II 17b a č. II 17c) vyznačujú 
spravidla zimné stredisko cestovného ruchu a informujú o blízkosti lyţiarskeho strediska alebo 
vyhliadkovej lanovky. 

 

(27) K značkпm č. II 18aĽ č. a II 18b a č. II 18c: 

Značky Odpočívadlo s objektmi sluţieb (č. II 18aĽ č. II 18b a č. II 18c) sa pouţívajú na dia nici alebo na 
rýchlostnej ceste na označenie polohy a vzdialenosti k odpočívadlu. ζa dodatkovej tabuli pod značkou 
Odpočívadlo s objektmi sluţieb č. II 18a sú uvedené informпcie o najbliţšom nasledujúcom odpočívadle 
a o vzdialenosti k nemuĽ prípadne aj informпcie o čísle cesty. 
 

(28) K značkпm č. II 19a a č. II 19b: 
Značky ζúdzové východy (č. II 19a a č. II 19b) sa pouţívajú na označenie núdzových východov v 
tunelochĽ rovnaké uvedené značky sa pouţívajú pre všetky druhy núdzových východov. 
 

(29) K značkпm č. II Ň0aĽ č. a II Ň0b a č. II Ň0c: 
Značky Únikové cesty (č. II Ň0aĽ č. II Ň0b a č. Ň0c) sa pouţívajú na označenie smeru k dvom najbliţším 
núdzovým východom v tuneli; dva najbliţšie núdzové východy musia by  označené na bočných stenпch 
vo vzdialenosti najviac Ň5 m a vo výške 1 m aţ 1Ľ5 m nad úrov ou únikovej cesty vyznačením 
vzdialenosti k východom. 
 

(30) K značke č. II Ň1a: 
Značka Úhrada mýta (č. II Ň1a) informuje o konci úseku dia nice alebo rýchlostnej cestyĽ ktorej 
uţívanie nepodlieha úhrade mýta. 
 

(31) K značke II Ň1b: 
Značka Koniec úhrady mýta (č. II Ň1b) informuje o začiatku úseku dia nice alebo rýchlostnej cestyĽ 
ktorej uţívanie nepodlieha úhrade mýta. 
 

(32) K značke č. II ŇŇa: 
Značka Úhrada dia ničnou nпlepkou (č. II ŇŇa) informuje o konci úseku dia nice alebo rýchlostnej 
cesteĽ ktorej uţívanie nepodlieha úhrade dia ničnou nпlepkou. 
 

(33) K značke č. II ŇŇb: 
Značka Koniec úhrady dia ničnou nпlepkou (č. II ŇŇb) informuje o začiatku úseku dia nice alebo 
rýchlostnej cestyĽ ktorej uţívanie nepodlieha úhrade dia ničnou  nпlepkou. 
 

Čl. 8 

Dodatkové  tabu ky 

 

(1) K dodatkovej tabu ke č. E 1: 
Dodatkovп tabu ka Počet (č. E 1) sa umiest uje pod príslušné značkyĽ ktorých význam spres uje alebo 
dopl ujeĽ napríklad v kombinпcii so značkou č. A Ňa udпva skutočný celkový počet zпkrut. 
 

(2) K dodatkovej tabu ke č. E Ň: 
Dodatkovп tabu ka Vzdialenos  (č. E Ň) vyznačuje vzdialenos  k miestuĽ od ktorého platí značkaĽ pod 
ktorou je umiestnenп. 
 

(3) K dodatkovej tabu ke (č. E ň) 
Dodatkovп tabu ka Vzdialenos  (č. E ň) umiestnenп pod značkou č. P 1 vyznačuje vzdialenos  k značke 
č. P ŇĽ pre ktorú je zпrove  predbeţnou značkou. ζa tabu ke sa uvпdza vzdialenos  v celých desiatkach 
metrov k miestuĽ kde platí povinnos  zastavi  vozidlo. 
 



 

93 

(4) K dodatkovej tabu ke č. E 4: 
Dodatkovп tabu ka Dĺţka úseku alebo platnosti (č. E 4) vyznačuje dĺţku úseku alebo platnosti značkyĽ 
pod ktorou je umiestnenп. Pouţíva sa najmт v kombinпcii s výstraţnými značkamiĽ ktoré upozor ujú na 
nebezpečenstvo v určitom úseku. 
 

(5) K dodatkovej tabu ke č. E 5a: 
Dodatkovп tabu ka Úsek platnosti (č. E 5a) vyznačuje smer k miestuĽ kde platí značka a úsek platnostiĽ 
pre ktorý platí značkaĽ pod ktorou je umiestnenп. Pouţíva sa najmт v spojení so značkami č. B ňň alebo 
č. B ň4. 
 

(6) K dodatkovej tabu ke č. E 5b: 
Dodatkovп tabu ka Úsek platnosti (č. E 5b) vyznačuje smer k miestuĽ kde platí značka a úsek platnostiĽ 
pre ktorý platí značkaĽ pod ktorou je umiestnenп. Pouţíva sa pod a rovnakých zпsad ako dodatkovп 
tabu ka č. E 5a. 
 

(7) K dodatkovej tabu ke č. E 6: 
Dodatkovп tabu ka Celkovп hmotnos  (č. E 6) sa pouţíva najmт v kombinпcii so značkami č. B 6Ľ č. B 
ň0a aţ B ň1bĽ ktorých platnos  je potrebné obmedzi  len na vozidlпĽ ktorých najvтčšia prípustnп celkovп 
hmotnos  presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabu ke. Pri jazdnej súprave zloţenej z jedného alebo z 
viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel10) rozhoduje súčet 
najvтčších prípustných celkových hmotností vozidiel. Údaj sa uvпdza v tonпch s jedným desatinným 
miestom. 

 

(8) K dodatkovej tabu ke č. E 6a: 
Dodatkovп tabu ka Celkovп hmotnos  (č. E 6a) sa pouţíva najmт v kombinпcii so značkami č. II Ň1aĽ č. 
II Ň1bĽ č. II ŇŇaĽ č. II ŇŇb a č. IP ňňaĽ ktorých platnos  je potrebné obmedzi  len na vozidlпĽ ktorých 
najvтčšia prípustnп celkovп hmotnos  nepresahuje údaj uvedený na dodatkovej tabu ke za 
matematickým symbolom alebo sa mu rovnп. Pri jazdnej súprave zloţenej z jedného alebo z viacerých 
vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel rozhoduje súčet najvтčších prípustných 
celkových hmotností vozidiel. 
 

(9) K dodatkovej tabu ke č. E 6b: 
Dodatkovп tabu ka Celkovп hmotnos  (č. E 6b) sa pouţíva najmт v kombinпcii so značkami č. II Ň1aĽ č. 
II Ň1bĽ č. II ŇŇaĽ č. II ŇŇb a č. IP ňňaĽ ktorých platnos  je potrebné obmedzi  len na vozidlпĽ ktorých 
najvтčšia prípustnп celkovп hmotnos  presahuje údaj uvedený na dodatkovej tabu ke za matematickým 
symbolom. Pri jazdnej súprave zloţenej z jedného alebo z viacerých vozidiel a z jedného alebo z 
viacerých prípojných vozidiel. 
 

(10) K dodatkovej tabu ke č. E 7: 
Dodatkovп tabu ka Smerovп šípka (č. E 7) označuje smer k miestuĽ kde platí značkaĽ pod ktorou je 
umiestnenп. Pouţíva sa najmт v spojení so značkami č. IP 1Ň aţ IP 19 alebo č. IP Ň0a a č. IP Ň0b. 
 

(11) K dodatkovej tabu ke č. E 8a: 
Dodatkovп tabu ka Začiatok úseku platnosti (č. E 8a) vyznačuje začiatok úsekuĽ pre ktorý platí značkaĽ 
pod ktorou je umiestnenп. Pouţíva sa najmт v spojení so značkami č. B ňňĽ č. B ň4 alebo so značkami č. 
IP 1Ň aţ IP 19Ľ ak je nutné začiatok úseku platnosti zdôrazni . 
 

(12) K dodatkovej tabu ke č. E 8b: 
Dodatkovп tabu ka Priebeh úseku platnosti (č. E 8b) vyznačuje priebeh úsekuĽ pre ktorý platí značkaĽ 
pod ktorou je umiestnenп; pouţíva sa najmтĽ ak je nutné na priebeh platnosti zvlпš  upozorni Ľ v prípade 
dlhšieho úseku. Pouţíva sa pod a rovnakých zпsad ako dodatkovп tabu ka č. E 8a. 
                                                           
10

) § Ň písm. c) zпkona č. 7Ň5/Ň004 Z. z. o podmienkach prevпdzky vozidiel v premпvke na pozemných komunikпciпch a o 
zmene a doplnení niektorých zпkonov. 
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(13) K dodatkovej tabu ke č. E 8c: 
Dodatkovп tabu ka Koniec úseku platnosti (č. E 8c) vyznačuje koniec úsekuĽ pre ktorý platí značkaĽ pod 
ktorou je umiestnenп. Pouţíva sa v prípadochĽ ke  platnos  značkyĽ pod ktorou je umiestnenпĽ mп sa 
skonči  mimo kriţovatky. Pouţíva sa najmт v kombinпcii s dodatkovou tabu kou č. E 8a. 
 

(14) K dodatkovej tabu ke č. E 9: 
Dodatkovп tabu ka ζepriaznivé poveternostné podmienky (č. E 9) obmedzuje platnos  značkyĽ pod 
ktorou je umiestnenп. Pouţíva sa najmт v spojení s výstraţnými značkamiĽ ktoré upozor ujú na 
nebezpečenstvo v určitom úseku vozovkyĽ napríklad na podmienky mokrej vozovky alebo iné 
nepriaznivé poveternostné podmienky. 
 

(15) K dodatkovej tabu ke č. E 10: 
Dodatkovп tabu ka Druh vozidla (č. E 10) obmedzuje platnos  značkyĽ pod ktorou je umiestnenпĽ na 
vyznačený druh vozidla; tento druh vozidla sa vyznačuje významovými symbolmi zo zпkazových 
značiek. 

 

(16) K dodatkovej tabu ke č. E 11: 
Dodatkovп tabu ka Tvar kríţenia cesty so ţelezničnou drпhou (č. E 11) vyznačuje taký tvar kríţenia 
cesty so ţelezničnou drпhou tamĽ kde nie je dostatočný rozh ad alebo kde mп kríţenie ostrý uhol. 
Umiest uje sa nad značky č. A Ň9a a č. A Ň9b – 80 m. 

 

(17) K dodatkovej tabu ke Text č. E 1Ň: 
Dodatkovп tabu ka s textom (č. E 1Ň) s nпpisom „OKREε ZÁSOBOVAζIA“ obmedzuje platnos  
značkyĽ pod ktorou je umiestnenпĽ na vozidlп zabezpečujúce zпsobovanie (naklпdku alebo vyklпdku  
tovaru), opravпrenskéĽ údrţbпrske alebo komunпlne a podobné sluţbyĽ na vozidlп s parkovacím 
preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlп s osobitným označením č. O ň; pre 
tieto vozidlп neplatí značkaĽ pod ktorou je tabu ka umiestnenп. 
 

(18) Dodatkovп tabu ka s textom (č. E 1Ň) s nпpisom „OKREε DOPRAVζEJ OBSδUHY“ 
obmedzuje platnos  značkyĽ pod ktorou je umiestnenп na 

a) vozidlп zabezpečujúce zпsobovanie (naklпdku alebo vyklпdku tovaru)Ľ opravпrenskéĽ údrţbпrske 
sluţby alebo komunпlne a podobné sluţbyĽ 

b) vozidlп s parkovacím preukazom pre osoby so zdravotným postihnutím alebo na vozidlп s osobitným 
označením č. O ňĽ 

c) vozidlп taxisluţbyĽ 
d) vozidlпĽ ktorých vodičiĽ prípadne prevпdzkovateliaĽ majú v miestach za značkou bydliskoĽ sídloĽ 

garпţ alebo prevпdzkuĽ 
e) vozidlпĽ ktorých jazda alebo preprava za značkou je vykonпvanп z dôvodu opravyĽ servisuĽ technickej 

kontrolyĽ emisnej kontrolyĽ kontroly originality predmetného vozidla alebo odovzdania palubnej 
jednotky na najbliţšie predajné miesto za značkou; 

pre tieto vozidlп neplatí značkaĽ pod ktorou je tabu ka  umiestnenп. 
 

(19) Dodatkovп tabu ka s textom (č. E 1Ň) sa môţe pouţi  v prípadochĽ ke  je nutné obmedzi  
platnos  zпkazu vyplývajúceho z príslušnej zпkazovej alebo príkazovej značky (výnimka z platnosti 

značky) len pre určitú skupinu vozidiel alebo pre určené vozidlп. ζa dodatkovej tabu ke sa vţdy 
vyznačuje text „OKREε“ a nпsledne sa uvedie určitп skupina vozidiel alebo určené vozidlп. ζapríklad 
v kombinпcii so značkou č. B 1 sa vyznačí text „OKREε VOZIDIEδ STAVBY“ a podobne alebo text 
„OKREε VOZIDIEδ“ a údaj evidenčných čísiel alebo pod text „OKREε“ sa vyznačí príslušný 
významový symbolĽ ako napríklad bicykel a podobne; vyznačený údaj poskytuje vţdy úplný a 
jednoznačný výklad. 
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(20) Dodatkovú tabu ku s textom (č. E 1Ň) moţno pouţi  pod a odsekov 17 aţ 19 len v kombinпcii 
so značkami č. B 1 aţ B 1ŇĽ č. B 1ň aţ B 18Ľ č. B Ň7a aţ B Ň8Ľ č. B ňň aţ B ň7 a so značkami č. C 1 aţ C 
5. 

 

(21) Dodatkovú tabu ku s textom (č. E 1Ň) moţno pouţi  k značkпm ako spoločnú dodatkovú 
tabu ku na spres ujúce údaje. 

 

(22) Dodatkovú tabu ku s textom (č. E 1Ň) moţno pouţi  na vyznačenie výnimky z miestnej úpravy 
cestnej premпvky pre vodičov električky a vyznačuje sa len vtedyĽ ke  to vyţaduje situпcia v cestnej 

premпvke. 
 

(23) K dodatkovej tabu ke č. E 1ň: 
Dodatkovп tabu ka pre vyhradené parkovanie (č. E 1ň) sa pouţíva v kombinпcii so značkou č. IP 16 ako 
tabu ka pre spres ujúce  údaje. 
 

(24) K dodatkovej tabu ke č. E 14: 
Dodatkovú tabu ku Kategória tunela (č. E 14)

11) moţno pouţi  v kombinпcii so značkami č. B Ň1 a č. C 
19 vzh adom na zпkazĽ resp. prikпzaný smer cestnej prepravy nebezpečných vecíĽ ktorých preprava je 
obmedzenп príslušnou kategóriou tunela. Významový symbol tabu ky moţno vloţi  do prednej strany 
príslušnej značky zo skupiny IS. ζa tabu ke sa namiesto údaja (*) uvedie aktuпlny údaj z jedného z 
písmen BĽ CĽ D alebo EĽ znamenajúceho príslušnú kategóriuĽ do ktorej bol tunel zaradený.11

) 

  

(25) K dodatkovej tabu ke č. E 15: 
Dodatkovп tabu ka na označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu so zdravotným 
postihnutím (č. E 15) sa pouţíva najmт v kombinпcii so značkou č. IP 16; významový symbol tabu ky 
moţno vloţi  do prednej strany značky č. IP 16 vpravo nad nпpis „RÉSERVÉ“. 
 

(26) K dodatkovej tabu ke č. E 16a: 
Dodatkovп tabu ka Povolený smer jazdy cyklistov (č. E 16a) s pouţitím zodpovedajúcich smerových 
šípok vyznačuje moţný smer jazdy cyklistov. Umiest uje sa pod značky č. C 1 aţ C 5 alebo sa 
vyznačuje ako príslušný symbol značky na vyznačenom radení do jazdných pruhov v smere jazdy cez 
kriţovatku na značke č. C Ň5. 
 

(27) K dodatkovej tabu ke č. E 16b: 
Dodatkovп tabu ka Jazda cyklistov v protismere povolenп (č. E 16b)Ľ ak je umiestnenп pod značkou č. B 
ŇĽ potom povo uje vjazd cyklistom v protismere jazdy do jednosmernej cesty; v smere jazdy sa pod 
značkou č. IP ňa alebo č. IP ňb umiest uje dodatkovп tabu ka č. E 16c. 

 

(28) K dodatkovej tabu ke č. E 16c: 
Dodatkovп tabu ka Jazda cyklistov v oboch smeroch povolenп (č. E 16c)Ľ ak je umiestnenп pod značkou 
č. IP ňa alebo č. IP ňbĽ potom upozor uje na moţnos  jazdy cyklistu v protismere jazdy jednosmernej 
cesty; v proti- smere jazdy sa pod značkou č. B Ň umiest uje dodatkovп tabu ka č. E 16b. 
 

(29) K dodatkovej tabu ke č. E 16d: 
Dodatkovп tabu ka Priečna jazda cyklistov (č. E 16d) sa pouţíva najmт v kombinпcii so značkami č. A 
16Ľ č. P 1 alebo č. P ŇĽ pričom ak je umiestnenп pod znač- kou č. P 1 alebo č. P ŇĽ nielen upozor uje na 
priečnu jazdu cyklistovĽ ale tieţ zdôraz uje vodičovi povinnos  da  prednos  v jazde vyplývajúcu z 
príslušnej značky aj cyklistom idúcim po cestičke pre cyklistov v pridruţenom  dopravnom  priestore  

hlavnej cesty. 

 

 

                                                           
11

) Vyhlпška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb. o Európskej dohode o medzinпrodnej cestnej preprave nebezpečných 
vecí (ADR). 
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DRUHÁ  ČAS  

VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČKY 

 

Čl. 9 

Pozdĺţne čiary 

 

(1) K značke č. V 1a: 
Značka Pozdĺţna súvislп čiara (č. V 1a) sa pouţíva na oddelenie jazdných pruhov s protismernou 
premпvkou a na od- delenie radiacich pruhov pred kriţovatkou. Vodič musí ís  vpravo od tejto značky. 
Značku je zakпzané prechпdza  alebo nпkladom presahova Ľ ak to nie je potrebné na obchпdzanie alebo 
odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na po nú cestuĽ lesnú cestuĽ cestičku pre cyklistov alebo na 
vchпdzanie na cestuĽ pričom nesmú by  ohrození ostatní účastníci cestnej premпvky. 
 

(2) K značke č. V 1b: 
Značka Dvojitп pozdĺţna súvislп čiara (č. V 1b) sa pouţíva na oddelenie protismernej premпvky s dvomi 

alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značku je zakпzané prechпdza  alebo nпkladom presahova Ľ ak to nie 
je potrebné na obchпdzanie. 
 

(3) K značkпm č. V Ňa a č. V Ňb: 
Značky Pozdĺţna prerušovanп čiara (č. V Ňa a č. V Ňb) sa môţu prechпdza  pri dodrţaní ostatných 
ustanovení tejto vyhlпšky. Značka č. V Ňa s rozostupmi (medzerami) dvojnпsobnej aţ štvornпsobnej 
dĺţkyĽ ako je dĺţka úsečiek vrпtane odbočovacích a pripпjacích pruhovĽ vyznačuje najmт jazdné pruhy. 
Značka č. V Ňb s úsečkami rovnakej aţ štvornпsobnej dĺţkyĽ ako je dĺţka medzierĽ vyznačuje jazdné 
pruhy a predchпdza značke č. V 1a alebo upozor uje na nebezpečné miesta (zпkrutuĽ kriţovatku a 
podobne); značka môţe by  doplnenп značkou Predbeţné šípky č. V 9b. 
 

(4) K značke č. V Ňc: 
Značka Dvojitп pozdĺţna prerušovanп čiara (č. V Ňc) vyznačuje jazdný pruh pouţívaný striedavo pre 
jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepouţívaĽ mп značka Dvojitп pozdĺţna prerušovanп 
čiara č. V Ňc rovnaký význam ako značky č. V Ňa alebo č. V Ňb. 
 

(5) K značke č. V ň: 
Ak sú značkou Pozdĺţna súvislп čiara doplnenп prerušovanou čiarou (č. V ň) oddelené jazdné pruhy s 
protismernou premпvkouĽ vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto 
značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdyĽ vodič sa riadi významom bliţšej čiary. 
 

(6) K značke č. V 4: 
Značka Vodiaca čiara (č. V 4) vyznačuje avý alebo pravý okraj vozovky a odde uje vozovku od 
krajniceĽ prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary moţno pouţi  aj na oddelenie časti 
odbočovacieho alebo pripпjacieho pruhu od priebeţného pruhu. Pri pouţití plnej čiary na oddelenie časti 
odbočovacieho alebo pripпjacieho pruhu od priebeţného pruhu je za- kпzané značku prechпdza  alebo 
nпkladom presahova Ľ ak to nie je potrebné na obchпdzanie. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa pouţíva 

najmт pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina 
zastпvkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka č. V 4 neupravuje prednos  v jazde. 

 

Čl. 10 

Priečne čiary 

 

(1) K značkпm č. V 5a aţ V 5c: 
Značky Priečna súvislп čiara (č. V 5a)Ľ Priečna súvislп čiara so symbolom „Daj prednos  v jazde!“ (č. V 
5b) a Priečna súvislп čiara s nпpisom „STOP“ (č. V 5c) vyznačujú hranicu kriţovatky; to neplatíĽ ak sa 
tieto značky pouţijú ako po- mocné čiary na zastavenie vozidla v priestore kriţovatky. Značka (č. V 5c) 
vyznačuje miestoĽ kde je vodič povinný za- stavi  vozidlo na príkaz značky č. P Ň. 



 

97 

 

(2) K značke č. V 5d: 
Značka Priestor pre cyklistov (č. V 5d) vyznačuje priestor určený pre cyklistov čakajúcich na svetelný 
signпl so znamením „Vo no“; značka sa pouţíva aj ako súčas  vyznačeného vyhradeného pruhu pre 
cyklistov alebo cestičky pre cyklistov. 
 

(3) K značke č. V 6a: 
Značka Priechod pre chodcov (č. V 6a) vyznačuje plochuĽ na ktorú sa usmer uje prechod chodcov cez 

vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednos  pešej premпvky pred premпvkou vozidiel. ζa zvýraznenie 
vidite nosti moţno značku č. V 6a aplikova  v retroreflexnom červenobielom farebnom vyhotoveníĽ 
pričom červenп farebnп úprava musí presahova  biele pruhy po stranпch v smere jazdy vozidiel o 50 
cm. Zпsady pouţitia značky č. V 6a sú rovnaké ako zпsady pouţitia značky č. IP 6. Značku nemoţno 
pouţi  na vyznačenie priechodu pre chodcov cez vozovku bez svetelného signalizačného zariadeniaĽ  ak 
značku kriţuje električka; v odôvodnených prípadoch moţno značku pouţi  za podmienkyĽ ţe značka 
bude po oboch stranпch na vozovke doplnenп nпpisom „POZOR EδEKTRIČKA“. 
 

(4) K značke č. V 6b: 
Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pпsom pre nevidiacich (č. V 6b) vyznačuje plochuĽ na ktorú sa 
usmer uje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednos  pešej premпvky pred 
premпvkou vozidielĽ pričom značka č. V 6b je pouţitп v kombinпcii so zariadením č. Z 8a. Vodiaci pпs 
zariadenia č. Z 8a musí vţdy bezprostredne nadvтzova  na varovný pпs zariadenia č. Z 8b a smerovým 
vedením zodpoveda  signпlnemu pпsu zariadenia č. Z 8cĽ ktorý je umiestnený v pri ahlom chodníku; 
inak značka č. V 6b sa nepouţije. Značka č. V 6b mп rovnaký význam ako značka č. V 6a a pouţíva sa 
vţdy pod a rovnakých zпsad. 
 

(5) K značke č. V 7: 
Značka Priechod pre cyklistov (č. V 7) vyznačuje kríţenie cyklistickej cestičky s vozovkou; značku 
moţno pouţi  v kombinпcii s významovým symbolom značky č. C 8. Na prejazd cyklistov sa vopred 

upozor uje značkou č. A 16. 
 

(6) (Ň) K značke č. V 7a: 
Značka Priechod pre cyklistov primknutý k priechodu pre chodcov (č. V 7a) vyznačuje kríţenie cestičky 
pre cyklistov a cestičky pre chodcov s vozovkouĽ pričom priechod  pre  cyklistov  je  označený  značkou  

č.  IP  7Ľ a bezprostredne susediaci priechod pre chodcovĽ ktorý je vyznačený značkou č. V 6a alebo č. V 
6bĽ je označený značkou č. IP 6. Značku č. V 7a moţno pouţi  v kombi- nпcii s významovým 
symbolom značky č. C 8. ζa prejazd cyklistov sa vopred upozor uje značkou č. A 16, ak je to technicky 

moţné. 
 

Čl. 11 

Šípky 

 

(1) K značkпm č. V 8a a č. V 8b: 
Značka Cyklistickп smerovп šípka (č. V 8a a č. V 8b) vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer 
jazdy cyklistov; spolu s pozdĺţnymi čiarami dopĺ a značku č. C 8. 
 

(2) K značke č. V 8c: 
Značka Koridor pre cyklistov (č. V 8c) vyznačuje priestor a smer jazdy cyklistov. Vodičov motorových 
vozidiel upozor ujeĽ ţe sa nachпdzajú na vozovke so zvýšeným pohybom cyklistov. 
 

(3) K značke č. V 8d: 
Značka ζepriame odbočenie do ava (č. V 8d) informuje cyklistov o odporúčanom spôsobe prejdenia 
kriţovatkou. Značka sa pouţíva najmт v kombinпcii so značkou č. IS 40j. 
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(4) K značke č. V 9a: 
Značka Smerové šípky (č. V 9a) vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhovĽ určený smer jazdy 
kriţovatkou a zodpovedп skutočnej dopravnej situпcii na ceste; značkou č. V 9a moţno vyznači Ľ kde 
platí značkou č. C Ň5 povolené otпčanie vozidiel v priestore riadenej kriţovatky. 
 

(5) K značke č. V 9b: 
Značka Predbeţné šípky (č. V 9b) vyznačuje blíţiaci sa prechod pozdĺţnej prerušovanej čiary na súvislú 
čiaru; ak je umiestnenп v osi jazdného pruhuĽ vyznačuje jeho blíţiace sa skončenie. 
 

Čl. 1Ň 

Státie a parkovisko 

 

(1) K značkпm č. V 10a aţ V 10c: 
Značky Parkovacie miesta s kolmým stпtímĽ (č. V 10a)Ľ Parkovacie miesta so šikmým stпtím (č. V 10b) 
a Parkovacie miesta s pozdĺţnym stпtím (č. V 10c) vyznačujú miestoĽ kde je dovolené zastavenie a stпtie 
a určený spôsob stпtia. 
 

(2) K značke č. V 10d: 
Značka Parkovacie miesta s vyhradeným stпtím (č. V 10d) s príslušným vhodným nпpisom alebo 
symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným stпtím a dopĺ a značku č. IP 16. 
 

(3) K značke č. V 10e: 
Značka Stanovište TAXI (č. V 10e) s príslušným nпpisom TAXI vyznačuje priestor stanoviš a taxi a 
dopĺ a značku č. IP Ň0b. 
 

Čl. 1ň 

Zastávky a zákazy zastavenia a státia 

 

(1) K značke č. V 11a: 
Značka Zastпvka autobusuĽ trolejbusu alebo električky (č. V 11b) s nпpisom BUS alebo TRAε pre 
zastпvku električky vyznačuje priestor zastпvky uvedených vozidiel. Značka sa pouţíva na zdôraznenie 
umiestnenia zastпvky alebo na vyznačenie zastпvky. Značku č. V 11a moţno pouţi  aj v bielej farbe. 
 

(2) K značke č. V 11b: 
Značka Varovný pпs od zпstavky autobusuĽ trolejbusu a električky (č. V 11b) upozor uje z dôvodu 
bezpečnosti osôb na zпstavkпch pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenos  od pri ahlej 
vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nпstupiš a zastпvkyĽ do ktorého je zakпzané osobпm 
vstupova  alebo do  inak presahova  v čase príjazdu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do 
priestoru zпstavkyĽ a to aţ do jeho zastavenia; ako varovný pпs moţno pouţi  aj varovný pпs pre 
nevidiacich č. Z 8b v červenej farbe. 
 

(3) K značke č. V 1Ňa: 
Značka Ţltп k ukatп čiara (č. V 1Ňa) vyznačuje priestorĽ kde je zakпzané stпtie vozidiel. 
 

(4) K značke č. V 1Ňb: 
Značka Ţltп súvislп čiara (č. V 1Ňb) vyznačuje úsekĽ kde je z obidvoch strпn tejto čiary zakпzané 
zastavenie a stпtie vozidiel. 
 

(5) K značke č. V 1Ňc: 
Značka Ţltп prerušovanп čiara (č. V 1Ňc) vyznačuje úsekĽ kde je z obidvoch strпn tejto čiary zakпzané 
stпtie vozidiel. 
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Čl. 14 

Šikmé rovnobeţné čiary 

 

K značke č. V 1ň: 
Značka Šikmé rovnobeţné čiary (č. V 1ň) vyznačuje priestorĽ do ktorého je zakпzané vchпdza  alebo 
do  nпkladom presahova Ľ ak to nie je potrebné na obchпdzanieĽ odbočovanie na miesto mimo cesty 
alebo na po nú cestuĽ lesnú cestuĽ cestičku pre cyklistov alebo na vchпdzanie na cestuĽ pričom nesmú 
by  ohrození ostatní účastníci cestnej premпvky. 

 

Čl. 15 

Nápisy na ceste a iné vodorovné značky 

 

(1) K značke č. V 14: 
Značka ζпpisy na ceste (č. V 14) sa pouţíva na povrchu cestyĽ parkoviska alebo na inej dopravnej 
ploche a vhodným údajomĽ významovým  symbolom  alebo symbolom zvislej dopravnej značkyĽ alebo 
nпpismiĽ napríklad BUSĽ STOPĽ D1Ľ R1Ľ medzinпrodným označením štпtu (PδĽ UA)Ľ označením obce 
(BRATISδAVA alebo BAĽ Banskп Bystrica alebo BBĽ ζITRA alebo ζRĽ Trnava alebo TT) alebo 
nпzvom kriţovatky alebo cie ov dostupných po cesteĽ alebo vzdialenos ou k začiatku odbočovacieho 
pruhu kriţovatky a podobneĽ vyjadruje rôzne dopl ujúce údaje. 
 

(2) K značke č. V 15: 
Značka Bezpečnп vzdialenos  (č. V 15) vyznačuje na ceste pozorovacie bodyĽ ktoré v spojení so 
značkou č. IP ňŇ odporúčajú vzdialenos  pre vozidlп idúce za sebou pri priaznivých dopravných a 
poveternostných podmienkach; bezpečnп vzdialenos  je zobrazenп na značke č. IP ňŇ. 
 

(3) K značke č. V 16: 
Značka Optickп psychologickп brzda (č. V 16) optickyĽ prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníţeniu 
rýchlosti jazdy pred miestomĽ na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýši  opatrnos . 
 

(4) K značke č. V 17: 
Značka Hmlové body (č. V 17) vyznačuje na ceste pozorovacie bodyĽ ktoré v spojení so značkami č. IP 
ň1a aţ IP ň1c „odporúčajú rýchlos  v kilometroch za hodinu“ za zníţenej vidite nostiĽ najmт pri výskyte 
hmly alebo dymu. 

 

TRETIA  ČAS  

DOPRAVNÉ  ZARIADENIA 

 

Čl. 16 

Iné dopravné zariadenia 

 

(1) K č. Z 1: 
Dopravné kuţele (č. Z 1) umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka č. V 1aĽ a to aj 
vtedyĽ ak sú umiestnené na značkпch č. V ŇaĽ č. V ŇbĽ č. V Ňc alebo č. V ň. εôţu vymedzova  priestorĽ 
do ktorého je zakпzané vchпdza . 
 

(2) K č. Z Ňa: 
Zпbrana na označenie uzпvierky (č. Z Ňa) vyznačuje uzпvierku celej šírky cesty. 
 

(3) K č. Z Ňb: 
Zпbrana na označenie uzпvierky (č. Z Ňb) vyznačuje uzavretie časti šírky cesty; šípky smerujú k vo nej 
časti cesty. 
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(4) K č. Z Ňc: 
Ţlté a čierne pruhy (č. Z Ňc) označujú trvalú prekпţku (pilierĽ stenu a podobne). 
 

(5) K č. Z Ňd: 
Červené a biele pruhy (č. Z Ňd) označujú dočasnú prekпţkuĽ napríklad kontajnery a podobneĽ alebo 
dopravné zariadeniaĽ napríklad sklopné zпbrany a podobne. 
 

(6) K č. Z ňa a č. Z ňb: 
Vodiace tabule (č. Z ňa a č. Z ňb) usmer ujú premпvku v smere šípok a označujú najmт nebezpečnú 
zпkrutu. V odôvodnených prípadoch môţe by  biela farba zariadení č. Z ňa a č. Z ňb nahradenп 
retroreflexnou ţltozelenou fluorescenčnou farbou. 
 

(7) K č. Z 4a aţ Z 4f: 
Smerovacia doska avп (č. Z 4a)Ľ Smerovacia doska pravп (č. Z 4b)Ľ Smerovacia doska stredovп (č. Z 
4c)Ľ Vodiaca doska avп (č. Z 4d)Ľ Vodiaca doska pravп (č. Z 4e) a Vodiaca doska stredovп (č. Z 4f) 
usmer ujú premпvku v smere sklonu šikmých pruhov. V odôvodnených prípadoch môţe by  biela 
retroreflexnп farba dopravných zariadení č. Z 4a aţ Z 4c nahradenп  retroreflexnou ţltozelenou  

fluorescenčnou  farbou. 
 

(8) K č. Z 5a: 
Zastavovací terč (č. Z 5a) pouţívajú pri zastavovaní vozidiel najmт príslušníci Policajného zboru v 
rovnošateĽ ale tak- tieţ vojenskí policajti v rovnošateĽ profesionпlni vojaci v rovnošate s vonkajším 
označením „POδÍCIA“ a iní oprпvnení príslušníci ozbrojených sílĽ ozbrojených zborovĽ ozbrojených 
bezpečnostných zborov alebo príslušníci obecnej polície v rovnošate. 
 

(9) K č. Z 5b: 
Zastavovací terč (č. Z 5b) pouţívajú pri zastavovaní vozidiel najmт iné osoby. 
 

(10) K č. Z 5c: 
Smerovka (č. Z 5c) sa pouţíva pri riadení premпvky na kriţovatke najmт príslušníkom Policajného 
zboru v rovnošateĽ ale taktieţ vojenským policajtomĽ vojakom pri plnení úloh ozbrojených síl 
Slovenskej republiky. 

 

(11) K č. Z 6a: 
Prefabrikovaný spoma ovací prah (č. Z 6a) je vyhotovený najmт z odnímate ného segmentuĽ ktorý sa 
pouţíva na zníţenie rýchlosti na danom úseku cesty nпhlou zmenou jej výškového profiluĽ pričom kaţdý 
segment musí by  opatrený retroreflexnými prvkami; moţno ho pouţi  pod a grafického vyobrazenia 
iba v ţlto-čiernom farebnom vyhotovení. 
 

(12) K č. Z 6b: 
Stavebný spoma ovací prah (č. Z 6b) je vyhotovený ako stavebnп súčas  povrchu vozovkyĽ ktorý sa 
pouţíva na zníţenie rýchlosti na danom úseku cesty nпhlou zmenou jej výškového profilu; moţno ho 
pouţi  iba s vyobrazenými geometrickými tvarmi trojuholníkov v ţltom farebnom vyhotovení v 
retroreflexnej úprave po celej šírke nпbehových hrпn v smere jazdy vozidiel. 
 

(13) K č. Z 7a č. Z 7b: 
Smerové stĺpiky (č. Z 7a a č. Z 7b) vymedzujú šírku cestyĽ prípadne čiastočnú vo nú šírku smerovo 
rozdelenej cesty. Pouţívajú sa najmт na cestпch mimo obcí. Umiest ujú sa v nespevnenej časti krajnice 
po oboch stranпch cesty v rovnakej úrovni. Po avej strane cesty sa pouţíva smerový stĺpik č. Z 7a a po 

pravej strane cesty stĺpik č. Z 7b. 
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(14) K č. Z 7c: 
Dopravné gombíky (č. Z 7c) sa pouţívajú na doplnenie a zvýraznenie najmт vodorovných značiekĽ 
ţelezničných priecestíĽ mostov alebo tunelovĽ. Dopravné gombíky dopl ujúce pozdĺţne čiary sú biele, 

na mostoch alebo na miestach s nebezpečenstvom výskytu po adovice sa pouţívajú dopravné gombíky 
modrej farby. ζa zvýraznenie dočasných vodorovných značiek sa pouţívajú dopravné gombíky ţltej 
alebo jantпrovej oranţovej farby. Dopravné gombíky môţu by  pouţité aktívneĽ napríklad ktoré 
vyuţívajú technológiu úsporných svetelných zdrojov na bпze δED diódĽ a ako neaktívne retrororeflexné. 
Ak sú aktívne dopravné gombíky pouţité pred priechodom pre chodcovĽ blikajú len pri detekcii chodca 
pred vstupom na priechod pre chodcovĽ inak sú dopravné gombíky neaktívne. Ak sú aktívne dopravné 
gombíky pouţité na mostochĽ sú spravidla vybavené funkciou detekcie poklesu teploty vozovky pod Ň 
oCĽ na ktorú upozor ujú takisto  blikaním. 
 

(15) K č. Z 8a: 
Vodiaci pпs pre nevidiacich cez priechod pre chodcov (č. Z 8a) sa pouţíva v kombinпcii so značkou č. V 
6bĽ pričom vodiaci pпsĽ ktorý je súčas ou sústavy Signпlne a varovné pпsy pre nevidiacichĽ vedie 
slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osoby na priechode cez vozovku po vytýčenej trase. 
 

(16) K č. Z 8b: 
Varovný pпs pre nevidiacich pred priechodom pre chodcov (č. Z 8b) sa pouţíva v kombinпcii so 
značkou č. V 6b a so zariadením č. Z 8aĽ pričom varovný pпs pre slabozrakých postihnutých alebo 
nevidiace osobyĽ ktorý je súčas ou sústavy Signпlne a varovné pпsy pre nevidiacichĽ je umiestnený na 
chodníkuĽ a to tesne pred vyznačeným priechodom pre chodcov značkou č. V 6b. 
 

(17) K č. Z 8c: 
Signпlny pпs pre nevidiacich na chodníku pred priechodom pre chodcov (č. Z 8c) sa pouţíva v 
kombinпcii so značkou č. V 6b a so zariadením č. Z 8a a so zariadením č. Z 8bĽ pričom signпlny pпs pre 
slabozrakých postihnutých alebo nevidiace osobyĽ ktorý je súčas ou sústavy Signпlne a varovné pпsy 
pre nevidiacichĽ je umiestnený na chodníkuĽ a to tesne pred zariadením č. Z 8b vyznačeným priechodom 
pre chodcov značkou č. V 6b. 
 

(18) K č. Z 9: 
Ukazovate  smeru a sily bočného vetra (č. Z 9) opticky upozor uje na úsek cestyĽ kde prudký bočný 
alebo nпrazový vietor môţe ohrozi  bezpečnos  cestnej premпvky. Zariadenie sa pouţíva najmт v 
kombinпcii so značkou č. A ňŇ. Ukazovate  smeru a sily bočného vetra č. Z 9 moţno pouţi  i v 
červeno-bielom pruhovanom vyhotovení. 
 

(19) K č. Z 10: 
Varovnп tabu a (č. Z 10) iba ako informatívne zariadenie upozor uje na vjazd do protismeru najmт na 
smerovo rozdelenej vetve kriţovatkyĽ dia nice alebo rýchlostnej cestyĽ taktieţ ju moţno osadi  aj na 
odpočívadle takĽ aby zabrпnila vodičom vjazd do protismeru na dia nicu alebo rýchlostnú cestu. 
 

(20) K č. Z 11a a č. Z 11b: 
Elektronické panely (č. Z 11a) a elektromechanické panely (č. Z 11b) pre premenné značky. 
 

(21) K č. Z 1Ň: 
Elektronické panely na premenné prevпdzkové informпcie (č. Z 1Ň) poskytujú účastníkom cestnej 
premпvky okamţitú informпciuĽ ktorп je výstupom monitorovacieho procesuĽ o najbliţšom úseku cestyĽ 
prípadne časti územiaĽ napríklad o teplote vozovky a vzduchuĽ počte vo ných parkovacích miestĽ 
dopravnej nehode a podobne. Ak sa pouţije panel na informпciu o okamţitej jazdnej rýchlostiĽ svetelný 
panel je v činnosti iba pri zaznamenaní prekročenia maximпlnej dovolenej rýchlosti o .... km ∙ h-1

 takĽ ţe 
hodnota skutočne nameranej rýchlosti na paneli blikп červenou farbou. 
 

 



 

102 

ŠTVRTÁ  ČAS  

OSOBITNÉ OZNAČENIA 

 

Čl. 17 

Osobitné označenia 

 

(1) K označeniu č. O 1: 

Osobitné označenie vozidla vedeného osobou so sluchovým postihnutím (č. O 1) označuje vozidlo 
vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase pouţitia vozidla touto osobou. 
 

(2) K označeniu č. O Ň: 
Označenie vozidla lekпra pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (č. O Ň) označuje vozidlo pouţívané 
lekпrom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase pouţitia vozidla na tieto účely. V dolnej časti 
označenia č. O Ň je uvedené šes miestne proporcionпlne a výškovo zvтčšované číslo prinпleţiace k 
osobitnému označeniuĽ ktoré je zhodné s číslom preukazu osobitného označenia vozidla vydaného 
príslušným obvodným úradom v sídle kraja. 
 

(3) K označeniu č. O ň: 
Osobitné označenie autobusu prepravujúceho deti (č. O ň) označuje autobus pouţívaný na prepravu detí 
v čase pouţitia autobusu na tieto účely. 
 

(4) K označeniu č. O 4: 
Osobitné označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom (č. O 4) označuje vozidlo vedené 
vodičom začiatočníkom. 
 

PIATA  ČAS  

ZÁSADY UMIEST OVANIA A POUŢÍVANIA DOPRAVNÝCH ZNAČIEK 

 

Čl. 18 

Výstraţné značky 

 

(1) K značkпm č. A 1a a č. A 1b: 
Ak je smerový oblúk stavebne konštruovaný takĽ ţe jeho bezpečný prejazd si nevyţaduje výrazné 
zníţenie rýchlosti jazdyĽ značka č. A 1a alebo č. A 1b sa pred oblúkom neumiest uje. V prípade 
potreby, ako napríklad ostrп alebo ne- preh adnп zпkrutaĽ nebezpečné klesanieĽ šmyk avý povrch cesty a 
podobneĽ moţno značku č. A 1a alebo č. A 1b doplni  o alšiu príslušnú značku alebo o príslušnú 
dodatkovú tabu ku. 
 

(2) K značkпm č. A Ňa a č. A Ňb: 
Zпsady pouţitia a umiestnenia značiek č. A Ňa a č. A Ňb sú rovnaké ako zпsady pouţitia a umiestnenia 
značiek č. A 1a a č. A 1b. 
 

(3) K značke č. A ňa: 
ζa značke č. A ňa je vyznačený vţdy skutočný pozdĺţny sklon cestyĽ v prípade ţe je úsek nebezpečného 
klesania dlhší ako 1 000 mĽ doplní sa k značke dodatkovп tabu ka č. E 4 s uvedením skutočnej dĺţky 
úseku. V prípade potreby moţno k značke doplni  značku č. B ň1aĽ ktorп sa umiestni nad značku č. A 
ňaĽ alebo značku č. IP 10Ľ ktorп sa umiestni taktieţ pod značku č. A ňa. 
 

(4) K značke č. A ňb: 
Zпsady pouţitia a umiestnenia značky č. A ňb sú rovnaké ako zпsady pouţitia a umiestnenia značky č. A 
3a. 

 

 


