Dopravní značky
Dopravní značky nás provází každý den. Mají různý tvar, barvu, formu a každá značka má svůj vlastní
význam. Jaké mají dopravní značky obrázky? Jaké existují dopravní značky?
Historie dopravních značek a dopravního značení sahá až do antiky, kde tuto funkci plnily patníky a
milníky. Ty byly v novověku nahrazeny jinými dopravními značkami – verstníky, křížovými značkami
(označovaly křižovatky) a hodinovými kameny (popisovaly vzdálenost v hodinách). Dopravní značky
obsahující obrázky (piktogramy) ovšem přineslo až dvacáté století.
Každý správný kluk by měl znát alespoň některé dopravní značky, aby se mohl bezpečně pohybovat po
silnici třeba na kole. My Vám zde předkládáme ty nejdůležitější z nich.
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Více značek a informací o nich naleznete na adrese: www.dopravni-znacky.net .
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