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Informativní značky jiné

Dodatkové tabulky

Podle § 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují 
nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny

Počet (č. E 1)

vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

Tábořiště pro stany (č. IJ 14a)

informuje o blízkosti tábořiště pro stany.
Vzdálenost k místu lze uvést přímo na značce dole nebo ji vyznačit pomocí 
dodatkové tabulky. Směr k místu lze vyznačit pomocí dodatkové tabulky.

Tábořiště pro obytné přívěsy (č. IJ 14b)

informuje o blízkosti tábořiště pro obytné přívěsy.
Vzdálenost k místu lze uvést přímo na značce dole nebo ji vyznačit pomocí 
dodatkové tabulky. Směr k místu lze vyznačit pomocí dodatkové tabulky.

Tábořiště pro stany a obytné přívěsy ( č. IJ 14c)

informuje o blízkosti tábořiště pro stany a obytné přívěsy.
Vzdálenost k místu lze uvést přímo na značce dole nebo ji vyznačit pomocí 
dodatkové tabulky. Směr k místu lze vyznačit pomocí dodatkové tabulky.

Dopravní vysílání (č. IJ 15)

informuje o rozhlasové stanici s celoplošným dopravním vysíláním. 
Na značce se uvádí název takové rozhlasové stanice a frekvence, na které ji lze 
v daném místě naladit.

Silniční kaple (č. IJ 16) 

informuje o blízkosti silniční kaple. 
Vzdálenost k místu lze uvést přímo na značce dole nebo ji vyznačit pomocí 
dodatkové tabulky. Směr k místu lze vyznačit pomocí dodatkové tabulky.

Truckpark (č. IJ 17a) 

informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o nejbližší křižovatce, v jejíž 
blízkosti se nachází komplexní obslužné zařízení pro nákladní vozidla.

Truckpark (č. IJ 17b) 

informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.
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Tvar křižovatky (č. E 2a)

vyznačuje skutečný tvar křižovatky.

Tvar křižovatky (č. E 2b)

vyznačuje skutečný tvar křižovatky a též hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.

Tvar křižovatky (č. E 2c)

vyznačuje skutečný tvar křižovatky a též hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.

Tvar dvou křižovatek (č. E 2d)

vyznačuje skutečný tvar křižovatky a též hlavní a vedlejší pozemní komunikaci pro 
dvě po sobě následující křižovatky.

Vzdálenost (č. E 3a)

vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Vzdálenost (č. E 3b)

se umísťuje pod dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ (č. P 4) a jedná se 
o předběžnou značkou k značce „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6).

Délka úseku (č. 4)

vyznačuje délku úseku, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Celková hmotnost (č. E 5)

je-li umístěna pod zákazovou nebo příkazovou značkou, omezuje platnost 
zákazu nebo příkazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený 
na tabulce.
U jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy,

Za mokra (č. E 6)

omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.

Směrová šipka (č. E 7a)

vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka 
umístěna.
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Směrová šipka (č. E 7b)

vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka 
umístěna.

Začátek úseku (č. E 8a)

vyznačuje začátek úseku, pro který platí značka, pod níž je dodatková tabulka 
umístěna.

Průběh úseku (č. E 8b)

Dodatková tabulka „Průběh úseku! (č. E 8b) vyznačuje průběh (pokračování) úsek, 
pro který platí značka, pod níž je dodatková tabulka umístěna.

Konec úseku (č. E 8c)

vyznačuje konec úsek, pro který platila značka, pod níž je dodatková tabulka 
umístěna.

Úsek platnosti (č. E 8d)

vyznačuje délku a směr úseku, pro který platí značka, pod níž je dodatková tabulka 
umístěna.

Úsek platnosti (č. E 8e)

vyznačuje délku a směr úseku, pro který platí značka, pod níž je dodatková tabulka 
umístěna.

Druh vozidla (č. E 9)

omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. 
Na obrázku se užívají zejména příslušné symboly ze zákazových značek (nap. 
obrázek autobusu, osobního automobilu, motocyklu apod.).

Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou (č. E 10)

označuje tvar křížení pozemní komunikace s dráhou a užívá se zejména v případě 
ostrého úhlu křížení

Bez časového poplatku (č. E 11)

se užívá spolu se značkou „Dálnice“ (č. IP 14a) nebo „Silnice pro motorová vozidla“ 
(č. IP 15a) a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití 
není zpoplatněno časovým poplatkem. 
Konec takového úseku se označuje dopravní značkou „Dálnice“ (č. IP 14a) nebo 
„Silnice pro motorová vozidla“ (č. IP 15a) bez této tabulky.
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Bez mýtného (č. E 11a)

se užívá spolu se značkou „Dálnice“ (č. IP 14a) nebo „Silnice pro motorová vozidla“ 
(č. IP 15a) a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití 
není zpoplatněno mýtným. 
Konec takového úseku se označuje dopravní značkou „Dálnice“ (č. IP 14a) nebo 
„Silnice pro motorová vozidla“ (č. IP 15a) bez této tabulky.

Bez časového poplatku a mýtného (č. E 11b)

se užívá spolu se značkou „Dálnice“ (č. IP 14a) nebo „Silnice pro motorová vozidla“ 
(č. IP 15a) a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití 
není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. 
Konec takového úseku se označuje dopravní značkou „Dálnice“ (č. IP 14a) nebo 
„Silnice pro motorová vozidla“ (č. IP 15a) bez této tabulky.

Jízda cyklistů v protisměru (č. E 12a)

v případě, že je umístěna pod dopravní značkou „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a 
nebo č. IP 4b), upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů.

Vjezd cyklistů v protisměru povolen (č. E 12b)

v případě, že je umístěna pod dopravní značkou „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 
2), povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

Povolený směr jízdy cyklistů (č. E 12c)

za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.

Text (č. E 13)

omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným 
nápisem, případně symbolem.
Dodatková tabulka s nápisem „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“ omezuje platnost značky, pod 
kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, 
údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla 
označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením. Pro tato 
vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem 
„MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“.
 Dodatková tabulka s nápisem „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ omezuje platnost 
značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, 
opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou, 
na vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, 
vozidla taxislužby a na vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají 
v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž. Pro tato vozidla neplatí značka, 
pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem „MIMO DOPRAVNÍ 
OBSLUHY“.


