
Dopravní značky 

 

Dopravní značky se začaly objevovat s počátkem automobilismu, ale ukazatelé se začaly 

používat již před naším letopočtem v antickém Římě.  Stavěly se sloupky se směrovkami a 

údaji, jak to má poutník daleko do nejbližší vsi nebo města.  

Zprvu se umísťovaly pouze varovné cedule, tvořily je z největší části varovné texty. Jenže 

ne všichni řidiči v té době uměli číst, a navíc si každé sdružení vyrábělo značky po svém, a 

tak roku 1895 italský autoklub žádal vytvoření jednotného systému – nejen v Itálii, ale v celé 

Evropě. Než však jeho volání úřady vyslyšely, uteklo několik desítek let. 

 První standardizované značky se roku 1903 zavedli ve Velké Británii. Byly pouze čtyři, 

ve tvaru kruhu nebo trojúhelníku a tvořily zárodek dnešních značek. O pět let později se 

sešli v Paříži zástupci států a určili základní tvary značek a jejich význam. Mezi těmi prvními 

bylo označení křižovatky, nerovnosti na silnici, zatáčky a železničního přejezdu.  

 V roce 1935 se objevilo dohodnuté značení i v tehdejším Československu. I přes 

stoleté vyjednávání, není značení jednotné, ale státy se shodly na základních pravidlech: 

výstražné značky jsou trojúhelníkové, zákazové jsou kulaté a stopka je osmiúhelník. 

  

  



Správce Ela 
 

1) Může cyklista vjet do ulice, kde je tato značka?  

a) Ano 

b) Ne 

  

 

2) Co bude za touto značkou?  

a) Semafor 

b) Přechod pro chodce 

 

 

 

3) Jaké zvíře můžeme potkat za touto značkou? 

a) Krávu 

b) Jelena 

 

 

 

4) Jaká barva musí svítit na semaforu, když chci přecházet na přechodu?  

a) Zelená 

b) Červená  

  

Jitřenky 



Správce Ela 

 

1) Jak se jmenuje tato značka? 

a) Dálnice 

b) Hlavní silnice 

c) Vedlejší silnice  

 

 

2) Jak se jmenuje tato značka? 

a) Zákaz vjezdu traktorům  

b) Zákaz vjezdu motocyklům 

c) Zákaz vjezdu všem vozidlům 

 

 

3) Jaká je nejvyšší povolená rychlost na dálnici?  

a) 130 km/h 

b) 110 km/h 

c) Je neomezená  

 

 

4) Co označuje tato značka? 

a) Křižovatka ve tvaru ,,T“ 

b) Slepá ulice 

c) Ulice, kde se nachází parkoviště  

 

 

  

Světlušky 



Správce Ela 

 

 

 

1) Jak pojmenuješ tuto značku?  

 

 

2) Jakou maximální rychlostí se může jet v obci?  

 

 

3) Co nám značí tato značka? 

Víš, jaká je zde maximální povolená rychlost?   

 

 

4) Napiš tři příkazové značky, které znáš.  

 

Skautky 


