Zákazy vjezdu – vyhláška č. 30/2001 Sb.

Zákazové dopravní značky – zákazy vjezdu
Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK,
V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí
a souvisící s komentářem. 1. vyd. Praha: Linde, 2001, 487 s. ISBN 80-7201-280-0.
Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 9 odst. 1
a) „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ (č. B 1),

Zákaz se vztahuje na všechny druhy vozidel, tedy i nemotorová vozidla. Z účelu značky
vyplývá, že platí i pro jízdu na zvířatech. Případné výjimky ze zákazu musí být uvedeny na
dodatkové tabulce (dopravní obsluha, zásobování apod.).

b) „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2), která zakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné
pozemní komunikace,

Zákaz se vztahuje opět na všechny druhy vozidel, včetně
nemotorových a jízdě na zvířeti. Na druhé straně
pozemní komunikace se užije dopravní značky
„Jednosměrný provoz“ (IP 4a, nebo IP 4b). Omezení
platnosti této dopravní značky dodatkovou tabulkou je
výjimečné. Povolení k vjezdu do takto označené pozemní
komunikace se může užít pro vjezd tramvaje, resp.
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vozidel městské hromadné dopravy, posypových vozidel apod.

c) „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku“ (č. B
3a),

Zákaz neplatí pro motocykly s přívěsným vozíkem, skútry, mopedy, motocyklové tříkolky
a jízdní kola s pomocným motorkem. Nezakazuje vjezd tramvajím, platí však pro trolejbusy.
(Motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus § 2, písm. g) zákona č. 361/2000 Sb.)

d) „Zákaz vjezdu osobních automobilů“ (č. B 3b),

e) „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4), která platí pro nákladní automobily i pro tahače
přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg; neplatí však pro
obytné automobily,
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Značka se umísťuje zejména tam, kde je nutné zklidnění provozu nebo to vyžaduje plynulost
a bezpečnost silničního provozu. Na zákaz vjezdu jsou řidiči těchto vozidel upozorněni již
před nejbližší křižovatkou dopravní značkou „Návěst před křižovatkou“ (IS 9c, nebo IS 9d) se
symbolem dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“.

f) „Zákaz vjezdu autobusů“ (č. B 5),

Značka se užije tam, kde parametry vozovky (šířka, konstrukce vozovky) neumožňují
autobusům bezpečnou jízdu.

g) "Zákaz vjezdu traktorů" (č. B 6), která platí i pro jednonápravové traktory, motorové ruční
vozíky a pracovní stroje samojízdné,

Zákaz se užije tam, kde je nutné z důvodů plynulosti a bezpečnosti silničního provozu jízdu
traktorů vyloučit.

3

Zákazy vjezdu – vyhláška č. 30/2001 Sb.

h) „Zákaz vjezdu motocyklů“ (č. B 7),

Zákaz platí pro všechny motocykly, včetně motocyklů s postranním vozíkem; pro jízdní kola
s pomocným motorkem a v případě, že je motocykl veden.
Zákaz se nevztahuje na vedení motocyklu o objemu válců do 50 cm3 nebo vedení jízdního kola
s pomocným motorkem.

i) „Zákaz vjezdu jízdních kol“ (č. B 8),

Používá se pro vyloučení provozu cyklistů v zájmu bezpečnosti silničního provozu. Nevztahuje
se na vedení jízdního kola (osoba vedoucí jízdní kolo se považuje za chodce) a na vjezd
jízdního kola s pomocným motorkem.

j) „Zákaz vjezdu potahových vozidel“ (č. B 9),

Zákaz se užije tam, kde je nutné vyloučit provoz nemotorových vozidel, pohybujících se
pomocí zvířecí síly, zejména s ohledem na jejich rozměry a rychlost jízdy.
Nevztahuje se na jízdu na zvířeti.

k) „Zákaz vjezdu ručních vozíků“ (č. B 10), která zakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce
větší než 600 mm,
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Osoba, která táhne nebo tlačí ruční vozík o šířce menší než 600mm je považována za chodce,
zákaz se na ni nevztahuje.

l) „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ (č. B 11),

Zákaz vylučuje i tlačení nebo vedení motorových vozidel. Zákaz se nevztahuje na vedení
motocyklu o objemu válců do 50 cm3 nebo vedení jízdního kola s pomocným motorkem.

m) „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“ (č. B 12), která zakazuje vjezd vozidlům vyznačených
druhů; tyto druhy vozidel se vyznačují symboly ze značek č. B 3b až č. B 10, č. B 17 až č. B 19 a č. B
33; umístění symbolů může být libovolné, přičemž jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní,
může zůstat neobsazené,

n) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) se
u jízdní soupravy vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy; je-li značka č. B 13 doplněna dodatkovou
tabulkou „Text“ (č. E 12) s nápisem „Jediné vozidlo...“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo,
jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice
přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce,

Užívá se v případech, kdy je nezbytné zakázat vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez, zejména na mostní objekty a úseky pozemních komunikací, jejichž
povolené zatížení neumožňuje vjezd vozidlům s okamžitou hmotností vyšší, než je povolená
mez pro běžný provoz na pozemních komunikacích.
Okamžitou hmotností se rozumí hmotnost vozidla zjištěná v daném okamžiku při provozu.
Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou
mez“ se umísťuje 10 metrů před mostním objektem.
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o) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje
vyznačenou mez“ (č. B 14),

Takto se označují mostní objekty a úseky pozemní komunikace, jejichž povolené zatížení je
omezeno.
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p) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 15), kde je rozhodující
okamžitá šířka vozidla včetně nákladu,

Tato značka se užívá vždy, pokud je volná šířka vozovky menší než 3,5 m; před zúženým
místem se umístí ve vzdálenosti 10 m. Jestliže bude zakázán vjezd vozidlům o šířce menší než
2,5 m, budou řidiči na tento zákaz včas upozorněni.

q) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 16), kde je rozhodující
okamžitá výška vozidla včetně nákladu,

Značka se užívá vždy, je-li volná výška nad vozovkou 4,8 m a menší. Pod trolejovým vedením
elektrizované tratě stanoví značka nejvyšší dovolenou výšku s ohledem na bezpečnou
vzdálenost od trolejového vedení.

r) „Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ (č. B
17), kde je rozhodující okamžitá délka vozidla nebo soupravy včetně nákladu,

Dopravní značka se užívá s ohledem na místní poměry tam, kde zejména šířka a směrové
vedení vozovky neumožňuje bezpečný průjezd delším vozidlům
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s) „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ (č. B 18), která zakazuje vjezd
vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle
zvláštních předpisů,

Nebezpečné věci jsou podle zákona č. 111/1994 Sb. Látky a předměty, pro jejichž povahu,
vlastnosti nebo stav může být v souvislosti s jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob,
zvířat a věcí nebo ohroženo životní prostředí.

t) „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“ (č. B 19),
která zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by
mohly způsobit znečištění vody; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na
dodatkové tabulce,

Užívá se v blízkosti zdrojů pitné vody. Omezení platnosti značky nebo doplňující údaje budou uvedeny
na dodatkové tabulce. Pokud není užito žádné dodatkové tabulky, platí zákaz pro vozidla přepravující:
-

ropné látky (uhlovodíky a jejich směsi),

-

jedy a jiné látky škodlivé zdraví

-

žíraviny, radioaktivní zářiče a radioaktivní odpady,

-

silážní šťávy,

-

průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty,

-

přípravky na ochranu rostlin a k hubení škůdců,

-

pevné a tekuté odpady průmyslu výživy, pevné odpady spotřebního průmyslu a ve
strojírenském průmyslu odpady z povrchových úprav kovů (chemikálie pro přípravu funkčních
lázní, veškeré kontaminované lázně a pevné odpady z jejich čištění a regenerace); odpady
z tepelného zušlechťování kovů (kalírenské soli a odpady po jejich použití); odpady
z nekonvenčních technologií obrábění a tváření (elektronické a chemické obrábění); odpady
ze zpracování kovů obsahující zbytky olejů,

-

koncentrované chromočisticí lázně,

-

kaly nebo pevné znečištěné látky a odpady všeho druhu vzniklé při sběru a svozu odpadů
z domácností, nemocnic apod.; při čištění skladovacích nádrží, přepravních prostředků,
manipulačních ploch a vozovek znečištěných ropnými látkami; při odstraňování strusky a
popelovin; při těžbě a úpravě nerostných surovin,
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-

jiné rozpustné volně skladované látky, zejména posypové soli.

S použitými obaly závadných látek se zachází jako se závadnými látkami.

jj) „Zákaz vstupu chodců“ (č. B 30),

Zákaz se vztahuje na všechny osoby, které jsou dle zákona č. 361/2000 Sb., považovány za
chodce.
(Chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo
ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových
bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo,
motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně).
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kk) "Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti" (č. B 31); zákaz platí i pro vstup osoby vedoucí takové
zvíře,

ll) „Jiný zákaz“ (č. B 32), která stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou;
zákaz je vyjádřen nápisem na značce; užije-li se nápisu „SMOG“, je zakázána jízda pro určená vozidla
v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu; užije-li se
nápisu „Průjezd zakázán“, nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil,
například za účelem naložení nebo složení nákladu,

Bezdůvodné zastavení a následné projetí úseku označeného dopravní značkou „Průjezd
zakázán“ je porušením uvedeného zákazu.
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mm) „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem“ (č. B 33); zákaz platí i pro motorová vozidla s
návěsem,

Dodatková tabulka pod značkou může omezit platnost zákazu jen na přívěsy, jejichž celková
hmotnost přesahuje vyznačenou hodnotu.

Platnost svislých dopravních značek
Vyhláška č. 30/2001 Sb., § 6 odst. 3:
(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici
nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to neplatí pro omezení nebo příkaz vyjádřené
svislou dopravní značkou Sněhové řetězy (č. C 5a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka
Sněhové řetězy - konec (č. C 5b), svislou dopravní značkou Zimní výbava (č. C 15a), jejíž platnost
ukončuje svislá dopravní značka Zimní výbava - konec (č. C 15b), svislou dopravní značkou Zóna
s dopravním omezením (č. IP 25a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka Konec zóny
s dopravním omezením (č. IP 25b), svislou dopravní značku Obytná zóna (č. IP 26a), jejíž platnost
ukončuje svislá dopravní značka Konec obytné zóny (č. IP 26b), a svislou dopravní značku Pěší zóna
(č. IP 27a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka Konec pěší zóny (č. IP 27b).
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