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Daj prednost
v jazde

Jazda v¾avo

Zákaz vjazdu
Zákaz vjazdu
v oboch smeroch všetkých voz.

Protiidúce
vozidlá dajú
prednost

Stop

Hlavná cesta

Zákazové znaèky

Zákaz vjazdu
autobusov

Iné znaèky
Polícia

Jazda rovno Jazda rovno Jazda vpravo
a vpravo
a v¾avo
a v¾avo

Polícia
Zastávka

Zastávka

Nemocnica

Prvá pomoc Èerpacia Táborisko
pre stany
stanica

Zákaz vjazdu Zákaz vjazdu Zákaz vjazdu
motor. vozidiel osob. vozidiel nákl. vozidiel

Zákaz vjazdu
motocyklov

Zákaz vjazdu
traktorov

Zákaz vjazdu Zákaz vjazdu
kon. vozidiel
bicyklov

Zákaz vjazdu
ruè. vozíkov

Zákaz vjazdu
všetkých mot.
vozidiel

Zákaz vjazdu
vozidiel, ktorých
dåžka presahuje

Zákaz vjazdu Zákaz vjazdu
vozidiel s neb- vozidiel, ktoré
ezp. nákladom môzu zneèistit
vodu

Zákaz vjazdu
vyz. vozidiel

Hotel
alebo
motel

Najvyššia
povolená
rýchlost

Koniec
obmedzenia
rýchlosti

Zákaz
zastavenia

Zákaz státia

Zákaz vjazdu Zákaz vjazdu
vozidiel nad 6t vozidiel, ktoré
nepresahujú
hmotnost na
nápravu

Koniec všetkých Zákaz predbiehania
Zákaz
predbiehania zákazov
pre nákl. vozidlá

Zákaz
trúbenia

Povinnost
zastavit
vozidlo

Zákaz otáèania

Zákaz
odboèenia

Zákaz vjazdu
vozidiel nepresahujúcich
výšku

Zákaz vjazdu
vozidiel nepresahujúcich
šírku

Svetelné pole svieti
Jazda vpravo

Smerové znaèky

Informaèné znaèky

Okruh

Jednosmerná
cesta

Zákaz vstupu
chodcom

Zákaz vjazdu
konom

Zákaz vjazdu
vozidiel s
prívesom

Iný zákaz

Najmenšia
vzdialenost
medzi vozidlami

Výstražné znaèky
Dialnica Zvýšenie poètu Obchádzanie
Spomalovací Prechod
cestných pruhov elektrièky
pre chodcov
prah

Zmena smeru Jednosmerná Doporuèená Slepá ulica Parkovisko
rýchlost
cesta
okruhu

Cesta pre
mot.vozidlá

Núdzové
státie

Vyznaèenie
obchádzky

Smerová tabu¾a
k dialnici

Smerová tabu¾a

Zákruta vpravo

Križovatka

Dvojitá zákruta
prvá v pravo

Pozor, kruhový
objazd

Práca na ceste

Boèný vietor

Odlietavajúci
štrk

Padajúce
kamene

Nebezpeèné
stúpanie

Nebezpeèné
klesanie

Pozor, cyklisti

Lietadlá

Pozor, tunel

Iné nebezpeèenstvo

Pozor, spoma¾ovací prah

Nerovnost
vozovky

Kolóna

Námraza

Príkazové znaèky

Oznaèenie vozidiel

Vozidlo vedie
Vozidlo vedie Vozidlo vedie
sluchovo postihnutý zaèiatoèník
invalid

Návest
zmeny smeru jazdy

Návest
pred križovatkou

Autobus na
prepravu detí

Kruhový ojazd Prikazaný Prikázaný
smer rovno smer vpravo

Tu prikázaný Prikázaný
smer vpravo smer jazdy
rovno a vpravo

Zúžená vozovka Zúžená vozovka
z oboch strán
z jednej strany

Dodatkové znaèky

Poèet

Tvar križovatky

Tvar križovatky

Celková
hmotnos

Vzdialenos

Vzdialenos

Úsek platnosti Úsek platnosti

Tvar dvoch
križovatiek

Za mokra

Smerová šipka

Zaèiatok
úseku

Tvar križovatky

Prikázaný
Prikazaný
Prikázaný
smer obchá- smer obchásmer jazdy
vpravo a v¾avo dzania vpravo dzania vpravo
a v¾avo

Najnižšia
dovolená
rýchlost

Koniec najnižšej dovolenej rýchlosti

Železnièná
prejazd
so závorami

Železnièný
prejazd
bez závor

Elektrièka

Hmla

Dåžka úseku
Snehové
retaze

Koniec
Chodník
pre chodcov chodíka pre
chodcov

Cesta pre
chodcov a
cyklistov

Chodník
pre chodcov
a cyklistov

Smerová šipka

Priebeh
úseku

Koniec
úseku

Chodník
pre kone

Cesta pre
cyklistov

Koniec cesty
pre cyklistov

Prikázaný
jazdný pruh

Rozsvietit
svetlá

Nebezpeèenstvo
šmyku

Pozor, prechod
pre chodcov

Obojsmerná
premávka

Deti

Semafory

Zvieratá

Nehoda

Nebezpeèná
krajnica

Železnièný prejazd
jednoko¾ajový

Zver

Železnièný prejazd
viacko¾ajový

Návestná
doska
240 m

Návestná
doska
160 m

Návestná
doska
80 m

