Změny – vyhláška č. 294/2015 Sb.

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb.
Umístění svislých dopravních značek upravuje § 2, odst. 3:
(3) Svislé dopravní

značky „Stezka pro chodce“, „Konec stezky pro chodce“, „Stezka
pro cyklisty“, „Konec stezky pro cyklisty“, „Stezka pro chodce a cyklisty společná“,
„Konec stezky pro chodce a cyklisty společné“, „Stezka pro chodce a cyklisty dělená“,
„Konec stezky pro chodce a cyklisty dělené“, „Stezka pro jezdce na zvířeti“, „Konec
stezky pro jezdce na zvířeti“ a svislé dopravní značky zónové (konec zóny) lze, je-li to
vhodné, umístit pouze při levé straně pozemní komunikace na rub jiné z uvedených
dopravních značek.
Zónové dopravní značky jsou rovněž novým pojmem. Je to vyčleněná skupina
informativních značek, které vymezují určitý prostor, kde platí obecně závazná pravidla ale
současně i pravidla pro tuto konkrétní zónu.
Označují se písmeny IZ a je to například:

K zónovým dopravním značkám více v části k informativním dopravním značkám.

S ohledem na větší vzdálenost k místu platnosti konkrétní dopravní značky se nově užívá
„předběžná značka“.
§2
(…)
nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích na místo
s omezením, zákazem nebo příkazem předem upozornit z větší vzdálenosti, použije se
odpovídající svislá dopravní značka doplněná dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“, pro
označení místa na odbočující pozemní komunikaci dodatkovou tabulkou „Směrová
šipka“ (dále jen „předběžná značka“).
(6) Je-li
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(7) Svislá dopravní značka, z níž vyplývá povinnost zastavit vozidlo, musí být
umístěna tak, aby byl řidič s přihlédnutím k místním podmínkám schopen vozidlo
bezpečně zastavit. Není-li možné tento požadavek dodržet, použije se také předběžná
nebo jiná vhodná značka.

Platnost svislých dopravních značek
§3
(…)
(3) Zákaz, omezení nebo příkaz je ukončen nejbližší křižovatkou nebo příslušnou
dopravní značkou.
V této souvislosti připomínáme definici pojmu „křižovatka“ podle zákona o silničním
provozu:
§2
(…)
w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku
se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na
jinou pozemní komunikaci,

(4) Platnost zákazu, omezení nebo příkazu vyjádřeného přenosnou dopravní značkou
umístěnou na vozidle, které označuje pohyblivé pracoviště tvořené pomalu se
pohybujícím vozidlem nebo skupinou vozidel, končí 100 m ve směru jízdy za tímto
vozidlem nebo za posledním vozidlem skupiny, jedná-li se o skupinu vozidel.
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(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní
pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“,
„Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší
křižovatku.
(6) Platnost zónové dopravní značky je ukončena značkou informující o jejím konci,
není-li stanoveno jinak.
(7) Platnost informativních značek označujících parkoviště končí 5 m před hranicí
nejbližší křižovatky, není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen
vodorovnými dopravními značkami nebo není-li platnost informativních značek
označujících parkoviště ukončena jiným způsobem. Vjezd na místa ležící mimo
pozemní komunikace nebo výjezd z nich platnost těchto dopravních značek přerušuje.
(8) Neplatnost dopravní značky nebo její části, která vyplývá z přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, lze vyjádřit
a) škrtnutím oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížem;
tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky
upravující přednost, nebo
b) jiným způsobem, například zakrytím nebo demontáží činné plochy značky.

Výstražné dopravní značky
§4
Výstražné značky
(1) Výstražné značky se zpravidla umísťují před označovaným místem mimo obec ve
vzdálenosti 100 až 250 m, v obci 50 až 100 m. Není-li možné z vážných důvodů
stanovené rozmezí vzdálenosti dodržet, doplní se výstražná dopravní značka
o dodatkovou tabulku „Vzdálenost“ s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému
místu. Na stezce pro cyklisty a stezce pro chodce a cyklisty lze tuto vzdálenost zkrátit.
Výstražné dopravní značky jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky. Nově je zavedena
dopravní značka č. A 12a „Chodci“, která upozorňuje na místo pro přecházení nebo úsek
pozemní komunikace se zvýšeným pohybem chodců po krajnici nebo okraji vozovky.
Dopravní značka „Děti“ je přečíslována na č. A 12b.
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V příloze č. 8 je nově zavedeno i „Místo pro přecházení“:

V případě dopravní značky č. A 14 „Zvěř“ bude nadále možno ve značce použít i jiný vhodný
určený symbol volně žijícího živočicha.
Z určených symbolů (příloha č. 7) např.:

Ve skupině výstražných dopravních značek je zařazena nová dopravní značka č. A 34
„Nábřeží“, která by měla upozorňovat na pozemní komunikaci směřující na nechráněné
nábřeží nebo břeh vodní plochy.
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Platnost značek upravujících přednost:
(5) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“, „Hlavní
pozemní komunikace“, „Konec hlavní pozemní komunikace“, „Dej přednost v jízdě!“,
„Dej přednost v jízdě tramvaji!“ a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ platí pro nejbližší
křižovatku.
Dopravní značky upravující přednost byly převzaty z vyhlášky č. 30/2001 Sb. bez zásadních
změn. Grafická úprava tvaru křižovatky u dopravní značky č. P 1 „Křižovatka“ nově výslovně
umožňuje použít symbol jen s jedním ramenem vedlejší pozemní komunikace.
Provedení, význam a užití těchto dopravních značek obsahuje příloha č. 2.

Zákazové dopravní značky
Ze skupiny zákazových dopravních značek byla vypuštěna dopravní značka č. B 3b „Zákaz
vjezdu osobních automobilů“.

Značka č. B 4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ nově vyjadřuje zákaz vjezdu nákladních
automobilů (vozidel kategorie N) bez ohledu na konkrétní celkovou hmotnost vozidla. Pokud
bude třeba zakázat vjezd nákladním automobilům přesahujícím určitou hmotnost, bude tato
hodnota uvedena přímo v dopravní značce nebo na dodatkové tabulce.
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U dopravní značky č. B 13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez“, která je doplněna dodatkovou tabulkou s nápisem „JEDINÉ VOZIDLO …
t“ je výslovně stanovena povinnost, aby v takto označeném úseku pozemní komunikace jelo
pouze vozidlo nebo jízdní souprava, jejíž okamžitá hmotnost nepřesahuje vyznačenou mez.

V případě zákazové dopravní značky č. B 27 „Povinnost zastavit vozidlo“ je vypuštěn
doposud užívaný nápis CLO/ZOLL a tento nápis je nahrazen nápisem STOP/KONTROLA.
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V případě dopravní značky č. B 32 „Jiný zákaz“ je nově vyjádřeno, že řidič nesmí na takto
označenou pozemní komunikaci bez důvodu vjet, a za takový důvod se nepovažuje objíždění
dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

Nápisem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“ byl nahrazen dosavadní nápis „SMOG“.

Provedení, význam, popřípadě užití zákazových značek je uvedeno v příloze č. 3 k této
vyhlášce.
Skupina příkazových dopravních značek byla převzata z vyhlášky č. 30/2001 Sb. beze změn.

Informativní dopravní značky
Skupina informativních dopravních značek je nově členěna na informativní značky zónové
(IZ), provozní (IP), směrové (IS) a jiné (IJ).
Zónové informativní značky vymezují prostor pozemní komunikace, kde kromě obecně
platných pravidel platí další ustanovení.
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Zónové dopravní značky:
Dopravní značky „Dálnice“ a „Konec dálnice“ změnily barvu i tvar:

Pravidla pro provoz na dálnici stanoví obecnou úpravu § 35 až 38 zákona o silničním provozu
(např. zákaz couvání, otáčení se a vlečení vozidel, zastavení a stání apod).
Nejvyšší dovolenou rychlost pak § 18 citovaného zákona1.

Dopraní značky „Silnice pro motorová vozidla“ a „Konec silnice pro motorová vozidla“ mění
pouze tvar.

1

Upozorňujeme na změnu zákona o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb., účinnost od 31. prosince 2015.
Více na http://www.cspsd.cz/400-zmeny-zakona-o-silnicnim-provozu-od-31-prosince-2015 a
http://www.cspsd.cz/405-snizeni-rychlosti-na-silnicich-pro-motorova-vozidla
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Příslušné dodatkové tabulky:

K zónovým značkám dále patří:

Zvláštní pravidla pro provoz v tunelu stanoví zákon o silničním provozu např. v § 46
(Zastavení vozidla v tunelu). V této souvislosti lze připomenout i obecnou úpravu citovaného
zákona k osvětlení vozidel.
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Pravidla pro provoz v obci stanoví obecnou úpravou zákon o silničním provozu, např. § 12
jízda v jízdních pruzích, § 18 rychlost jízdy, § 31 výstražná znamení.

Zvláštní pravidla pro provoz v obytné a pěší zóně jsou uvedena v § 39 až 40 zákona o
silničním provozu. Upravují vztah mezi řidiči vozidel a chodci, omezení vjezdu vozidel a
stání. Nejvyšší dovolená rychlost je v obou případech 20 km.h-1.
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Nově zavedenými jsou značky č. IZ 7a a IZ 7b „Emisní zóna“ a „Konec emisní zóny“

Poslední zónové dopravní značky jsou „Zóna s dopravním omezením“ a „Konec zóny
s dopravním omezením“
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Skupina informativních dopravních značek provozních
je doplněna o novou dopravní značku č. IP 1a „Okruh“:

Dále je nově zavedena dopravní značka č. IP 23c „Sjíždění vozidel veřejné hromadné dopravy
osob z tramvajového pásu“.
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Informativní značky směrové
Nově se zavádí DZ č. IS 6a „Označení křižovatky“:

Informativní značky jiné
Bez náhrady byla vypuštěna dopravní značka IJ 15 „Dopravní vysílání“

Nově je skupina jiných informativních dopravních značek rozšířena o dopravní značky
č. IJ 18a, b, c, všechny se vztahem k odpočívce a s informací o službách pro motoristy a pro
dopravované osoby:
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Dodatkové tabulky
Dodatková tabulka č. E 11 „Bez časového poplatku“ byla přečíslována na č. E 11a, nově byla
zařazena dodatková tabulka č. E 11b „S časovým poplatkem“:

Dosavadní dodatková tabulka E 11a „Bez mýtného“ byla přečíslována na č. E 11c a nově je
zařazena dodatková tabulka č. E 11d „S mýtným“:
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Dosavadní dodatková tabulka E 11b „Bez časového poplatku a mýtného“ byla přečíslována
na č. E 11e a nově je zařazena dodatková tabulka č. E 11f „S časovým poplatkem a mýtným“:

Upravena je dodatková tabulka č. E 13. Dosavadní název „TEXT“ je rozšířen na „Text nebo
symbol“. Byla upravena i grafická podoba dodatkové tabulky:

Skupina dodatkových tabulek byla rozšířena o dodatkovou tabulku č. E 14 „Tranzit“:
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dále o dodatkovou tabulku č. E 15 „Kategorie tunelu“:

a dodatkovou tabulku č. E 16 „Vzdálenost k příští čerpací stanici“:

a dodatkovou tabulku č. E 17 „Nedostatečný průjezdní profil vozovky“:

Dodatkové tabulky obsahuje Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb.
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Určené symboly
Příloha č. 7 obsahuje zcela nové symboly a piktogramy, které lze využít k informacím
prováděným dopravními značkami a zejména na dodatkových tabulkách.

Příklad turistických piktogramů:
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Příklad vyobrazení vozidel:
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chodců, jezdců na zvířatech, zvířat:

a jiných cílů:
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Ostatní symboly:

Vodorovné dopravní značky
Nově je do této skupiny dopravních značek zařazena značka č. nově dopravní značku v 7b
„Místo pro přecházení“:
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Zrušena je varianta s červenou grafikou dosavadní dopravní značky V 8b „Přejezd pro
cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“, černobílá značka V 8b ve skupině vodorovných
značek zůstává.

Zrušena je také vodorovná dopravní značka V 13b „Křivky“

Vodorovná dopravní značka V 10g v názvu vypouští slovo „časově“. Nový název zní
„Omezené stání“:
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U vodorovných značek V 11a a V 11b se mění barevné vyznačení prostoru zastávky:

Světelné signály
Ve skupině světelných signálů byl v některých případech zpřesněn výklad. Úprava nebo
zpřesnění výkladu se týká i jiných dopravních značek a bude blíže popsána v dalším materiálu
K dopravním značkám podrobněji.

Dopravní zařízení
Graficky je upraveno dopravní zařízení č. Z 10 „Dopravní knoflíky“:

Nově byl zařazen pod č. Z 11h „Směrový sloupek (zelený kulatý) - baliseta“ používaný již
nyní k usměrňování provozu a pro zdůraznění, resp. k zviditelnění podélné čáry souvislé nebo
vodící čáry vodorovného dopravního značení.
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Výstražné oděvy
Ve stávající úpravě vyhláškou č. 30/2001 Sb. jsou přílohou č. 2, v nové úpravě je to příloha
č. 12:
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Speciální označení vozidel
Do skupiny speciálních označení vozidel a parkovací průkaz označující vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou bylo zařazeno označení č. O 7 „Parkovací průkaz označující
vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“:
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Pokyny policisty při řízení provozu na pozemních komunikacích
Nově je doplněn pokyn „Zpomal“ a „Zrychli“.
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