
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)  

pro aktualizaci kapitol technických podmínek 

a dalších technických předpisů MD ČR 

Praha, dne 12. 8. 2014 (13.00– 17:00 hod.) 

Předmět jednání: 

TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení 

Jednání se zúčastnili členové TRR dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
Zpracovatel revize (Ing. Antonín Seidl – D.I.A.S.) připravil pracovní verzi TP 100 pro 1. 
připomínkové řízení, kterou obdrželi dne 17.7.2014 všichni členové TRR. Členové TRR měli 
možnost zaslat své připomínky zpracovateli. 

 
Mgr. Skovajsa úvodem jednání sdělil zásadní stanovisko, že Ministerstvo dopravy se dohodlo 
s ŘSD na odkladu termínu zpracování revize TP 100. Původní termín zpracování (do 
30.11.2014) bude prodloužen o cca 1 rok s tím, že následující jednání proběhne v únoru 
2015. Důvodem posunutí konečného termínu zpracování revize TP 100 je návaznost na 
novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu). Tato novela bude navazovat na připravenou 
novelu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Revize tak bude zohledňovat 
změny vyplývající z novely zákona o silničním provozu vztahující se k orientačnímu 
dopravnímu značení. Návrh zákona nyní podléhá meziresortnímu připomínkovému řízení a 
následně bude předložen k projednání Poslanecké sněmovně (předpokládá se na přelomu 
roku). 
 
Bylo dohodnuto, že zpracovatel při konzultacích se zástupci MD a ŘSD bude dále pracovat na 
revizi TP především se zaměřením na následující problematiku: 

1. Seznam cílů 
2. Návrh uvádění čísel silnic cíle pod čarou na dálniční síti 
3. Návrh navádění k cílům v aglomeracích 
4. Varianty označení čerpacích CNG, LPG, názvy ulic a odpočívek 
5. Návrhy úpravy škály velikosti písma a jeho užití na značkách ODZ. 

 
Uvedené návrhy budou projednány na následujícím jednání TRR. Nové návrhy nad rámec 
objednávky a změny termínů zpracování revize TP 100 bude nutno zohlednit dodatkem ke 
stávající objednávce. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Závěr z jednání: 
 
V návaznosti na požadavek MD a ŘSD proběhne následující projednání v průběhu února 
2015 na ŘSD v Praze (zajistí koordinátor - CDV). Zpracovatel revize bude zasílat průběžně 
zpracované návrhy prostřednictvím koordinátora členům TRR k vyjádření. 
 

Koordinátor (CDV) zašle zápis z jednání všem členům TRR k vyjádření. 

 
Zápis zpracovali: Ing. Pavel Tučka a Ing. Ondřej Valach, dne 12. 8. 2014 

Revize: Ing. Antonín Seidl, dne 20.8.2014 

 


