
Zápis z jednání technické redakční rady (TRR)  

pro aktualizaci kapitol technických podmínek 

a dalších technických předpisů MD ČR 

 

Praha, dne 26. 4. 2017 

 

Předmět jednání: 

TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na PK – projednání finální verze a mapy 
pro účely ODZ 

Jednání se zúčastnili členové TRR dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
Zpracovatel revize (Ing. Antonín Seidl – D.I.A.S.) 

 

Základním záměrem jednání bylo projednání aktualizace části 2.4. (výška písma) a 2.6. 
(barvy) technického předpisu TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na PK. 

Po uvítání účastníků koordinátorem revize Ing. Pavlem Tučkou vysvětlil Mgr. Ján Skovajsa 
důvody aktualizace těchto kapitol a souvislosti se zpracováváním nových vzorových listů 
velkoplošných dopravních značek. Ve VL 6.1. byly zavedeny koeficienty „E“ – sedminy výšky 
daného písma, které by měly umožnit jednoduché sestrojení velkoplošných značek v různých 
rozměrech. Proto vznikla následující škála písma pro jednotlivé druhy PK, která byla 
odsouhlasena: 

Na velkoplošných značkách se užívají následující výšky písma: 
 

a)  Pozemní komunikace v obci do 70 km/h včetně 

            značka vedle vozovky  ................................................. min.150 175, výjimečně 120 119 mm 

 značka vedle vozovky vícepruhové komunikace ………. min. 210, výjimečně 175 mm  

 značka nad vozovkou   ................................................. min. 250 245, výjimečně 200 210 mm  

 

b)  Pozemní komunikace mimo obec, v obci nad 70 km/h 

      značka vedle vozovky ......................................................    min. 200 210 mm  

značka vedle vozovky směrově rozdělené komunikace …   min. 250 245 mm 

značka nad vozovkou  ......................................................   min. 300 315 mm  

 

c)  SMV směrově rozdělená mimo obec 

značka řady IS6 a IS7 vedle vozovky ..................................... min. 280 mm 

jiná značka vedle vozovky  ................................................... min. 245 mm 

značka nad vozovkou  .......................................................... min. 350 mm 

 



 

d)  Dálnice mimo obec 

značka řady IS6 a IS7 vedle vozovky ..................................... min. 315 mm 

jiná značka vedle vozovky  ................................................... min. 245 mm 

značka řady iS6 a IS7 nad vozovkou  .................................... 420 mm 

jiná značka nad vozovkou  .................................................... 350 mm 

 

-  výška číslice v symbolu značky č. IS 16 a č. IS 17 je 80% výšky písma cíle. V případě výšky písma cíle 
150 140 mm a menší je výška číslice stejná. 

-  údaj o vzdálenosti ke křižovatce se na velkoplošné značce je 80% výšky písma cíle. V případě výšky 
písma cíle 150 140 mm a menší je výška číslice stejná. 

 

V kapitole týkající se barevného provedení byla dohodnuta následující změna (text kurzívou): 

Základní plocha velkoplošných značek ODZ na místní nebo účelové komunikaci je zpravidla bílé 
barvy. V případě, že na řešeném území nebo na území obce se místní nebo jiné cíle vyskytují 
v minimální míře, lze užít základní plochu v barvě modré. Přitom je nutno respektovat zásadu 
jednotného barevného provedení těchto značek na řešeném území nebo na území obce.  

 

V další části byla představena a projednána příloha k TP 100 - mapa cíli pro účely ODZ, která 
bude doplněna o tabulkový rejstřík jednotlivých cílů a jejich zkratek. 

 

 

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

ukončena a koordinátor  obdrží finální text TP 100 včetně dokumentu popisujícím 

vypořádání připomínek. 

  

 

 
Zápis zpracoval: Ing. Pavel Tučka, dne 28. 4. 2017 

          


