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Aktualizace druhého vydání  TP 65 – Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích 
 
Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 
___________________________________________________________________________ 

1. Úvod 
Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických podmínek č. 65 Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích – II. Vydání, schválené Ministerstvem dopravy a spojů dne  
20. 9. 2002. Hlavním cílem proč odbor pozemních komunikací tuto aktualizaci zadal, bylo zapracovat 
stručnou formou pomocí doplňků stávajícího technického předpisu všechny změny vyhlášky č. 
30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ke kterým v mezičase došlo. Jedná o změny, které obsahují 
vyhlášky č. 153/2003 Sb., č. 176/2004 Sb., č. 193/2006 Sb., č.507/2006 Sb.,č. 202/2008 Sb., č. 
91/2009 Sb., č. 247/2010 Sb., č. 290/2011 Sb. 
Rovněž byly zapracovány některé doplňky, které vyplynuly z používání tohoto technického předpisu a 
také změny vzešlé z připomínkového řízení. Dále bylo nutné zohlednit požadavky na užití a provedení 
hmatových úprav pro osoby se zrakovým postižením podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. 
 
V následujícím textu jsou uvedené nejdůležitější aktualizace technických podmínek č. 65.  

2. Výškové umístění značek vedle vozovky 
V kapitole výškového umístění značek došlo ke změně výšky spodního okraj nejníže umístěné značky 
vedle vozovky nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu. Oproti původní hodnotě 2,50 m je nyní tato 
2,70 m.  
Bylo změněno rozmezí ve výškovém umístění dopravní značky č. IS 18a a č. IS 18b „Kilometrovník“ 
a z 0,40 – 0,80m na 0,80 – 1,60 m nad úrovní vozovky. 
 

3. Výškové umístění značek nad vozovkou 
U dopravních značek nad vozovkou byl text zcela přepracován a zní takto: 
 
Spodní okraj dopravní značky včetně dodatkové tabulky je nad nejvyšším bodem vozovky nejméně: 
- 5,2 m u dálnic a silnic I. třídy, 
- 5,0 m u ostatních pozemních komunikací. 
Spodní okraj nejníže umístěné značky včetně dodatkové tabulky může být nejvíce 5,50 m nad úrovní 
vozovky; u značky s vnějším spodním osvětlením se uvedená hodnota přiměřeně zvyšuje. 
 
V případě podjezdu nebo tunelu lze dopravní značku (zejména č. B 16) nebo dopravní zařízení umístit 
na jejich konstrukci. 
 
V případě blízkosti trolejového vedení je okraj zavěšených značek v bezpečnostní vzdálenosti od 
elektrických vodičů podle příslušných technických norem, například ČSN 33 3516 Předpisy pro 
trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah. 
 

4. Uspořádání a společné umístění 
V této kapitole přibyla možnost v odůvodněném případě umístit pod dopravní značku č. P1 dopravní 
značku č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. 
Dopravní značku č. IS 12a „Obec“ a č. IS 12b „Konec obce lze nově kombinovat s dopravními 
značkami č. IP 5 „Doporučená rychlost“, značkou uvádějící číslo silnice (č. IS 16b až č. IS 
17) a značkou č. IP 15c „Mýtné“. 
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5. Umístění nových svislých dopravních značek a jejich kombinace 
 
Mezi nové dopravní značky patří značka č. A 33 „Pohyblivý most“, která se užívá 
k upozornění na pohyblivý, zejména zvedací most (Obrázek 1). Pokud  je provoz zastavován 
světelnými signály, užije se společně se značkou č. A 33 značka č. A 10 „Světelné signály“. 

 
 

Obrázek 1 
 
Omezení platnosti značky zakazující odbočení pro cyklisty a jejich možný směr jízdy se 
označuje užitím dodatkové tabulky č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“ pod příslušnou 
zákazovou značkou – viz Obrázek 2. 
 

 
Obrázek 2 

 
Omezení platnosti příkazové dopravní značky pro cyklisty a jejich možný směr jízdy se 
označuje užitím dodatkové tabulky č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“. Konkrétní 
příklad je na Obrázku 3.  
 

 
Obrázek 3 

 
Další změna byla vynucena dokončením Pražského okruhu. Pro jednoznačné označení 
konkrétního okruhu na velkoplošných informativních dopravních značkách může být symbol 
dopravní značky č. IP 1a (Okruh) na dálnici nahrazen textem s názvem okruhu provedeným 
černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí. Na Obrázku 4 je 
uveden konkrétní příklad. 
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Obrázek 4 

 
 
Dodatková tabulka č. E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“ může být použita jako symbol na 
jiné dopravní značce. Užitím symbolu dodatkové tabulky č. E12c  na dopravní značce č. IP 19 
„Řadicí pruhy“ lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích (Obrázek 5). 
 

 
Obrázek 5 

 
 
Značku č. IP 22 „Změna místní úpravy“ lze nově užít i pro upozornění na nebezpečí 
vyplývající z uvádění neaktuálních (neplatných) údajů satelitní navigace (Obrázek č. 6). To 
má význam zejména při přechodných změnách vedení provozu na dopravně významných 
komunikacích (uzavírky, vedení objížďkových tras apod.). Je to možnost jak zvýšit pozornost 
řidiče a zdůraznit důležitost sledovat přechodné dopravního značení. 
 

 
Obrázek 6 

 
Dopravní značkou č. IP 30 „Státní hranice“ se označuje na území ČR státní hranice na 
pozemní komunikaci. Při výstupu z ČR se na značce uvádí název příslušného sousedního 
státu v jeho jazyce.  
Před hranicí se SRN – „Bundesrepublik Deutschland“, 
Před hranicí s Polskem – „Polska“ (Obrázek 7), 
Před hranicí s Rakouskem – „Republik Österreich“, 
Před hranicí se Slovenskem – „Slovenská republika“. 
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Při výstupu z ČR se značka č. IP 30 umísťuje ve vzdálenosti do 1000 m před státní hranicí na 
pozemní komunikaci; značka se doplňuje dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost“ 
uvádějící skutečnou vzdálenost ke státní hranici. 
Po vstupu do ČR se značka č. IP 30 umísťuje v blízkosti státní hranice.  
 

 
 

Obrázek 7 
 
 
U dopravní značky č. IS 5 „Směrová tabule k jinému cíli“ byla zdůrazněna skutečnost, že na ní 
nelze užitím firemních názvů a grafiky vyznačovat směr ke komerčním cílům. Dále byla 
doplněna další škála piktogramů – viz Obrázek č. 8. 
       

                                                                            
Přístav, přívoz  (nahrazuje původní)          Centrum (obce)                Sklady (skladová oblast) 
 

                                                                              
                    Stadion (Aréna)                                                                Truckpark 

Obrázek 8 
Nová dopravní značka č. IS 10e označuje místo doporučeného způsobu odbočení vlevo pro 
cyklisty. Značka se užívá zejména před místem (zejména křižovatkou), kde není odbočování 
vlevo pro cyklisty zcela bezpečné nebo je zakázané (Obrázek č. 9). Náhradou za odbočení 
vlevo se doporučuje příčné překonání pozemní komunikace (tzv. nepřímé odbočení vlevo).  

 
Obrázek 9
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6. Umístění nových vodorovných dopravních značek 
 
Zvláštní pozornost je nutno věnovat situaci vyznačování přechodu pro chodce na pozemní 
komunikaci, po které je veden provoz tramvají. Takový přechod lze dopravní značkou č. V 7 
vyznačit jen pokud je přechod řízen světelnými signály; jen výjimečně a ve zvlášť 
odůvodněných případech lze přechod přes tramvajové koleje vyznačit značkou č. V 7 bez 
splnění této podmínky.  
Pro zdůraznění povinnosti chodce dát přednost v jízdě tramvaji se značka z obou stran 
doplňuje nápisy „!POZOR TRAM!“ (Obrázek 10). 

 
Obrázek 10 

 
Dopravní značka č. V 7 se za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. doplňuje 
hmatovými úpravami pro osoby se zrakovým postižením.  
V rámci přechodné úpravy provozu může být značka č. V 7 provedena čárami vyznačujícími 
obrys značky (Obrázek 11). 
 

 
 

Obrázek 11 
 
Nově se zavádějí požadavky na užití dopravní značky č. V 8b „Přejezd pro cyklisty přimknutý 
k přejezdu pro chodce“. Takový přechod se vyznačuje v případech, kdy s ohledem na místní 
podmínky není možné nebo vhodné užití značky č. V 8a (Obrázek 12). Bližší podrobnosti pro 
užití a provedení značky č. V 8b upravují TP 179 (v novelizaci).  
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Obrázek 12 
Směrových šipky na vozovce v rámci přechodné úpravy provozu mohou být provedeny 
čárami vyznačujícími obrys těchto šipek (Obrázek 13). Tato možnost výrazně zjednodušuje a 
zrychluje vlastní instalaci šipek na pracovních místech. 
 

 
 

Obrázek 13 
 
 
Novou dopravní značkou č. V 20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“ se vyznačuje 
doporučený prostor a směr jízdy cyklistů na pozemní komunikaci (Obrázek 14). Značky se 
užívá na úsecích pozemní komunikace, kde je na tuto skutečnost žádoucí upozornit ostatní 
řidiče, zejména řidiče motorových vozidel. 
Podrobnosti o užití a provedení značky upravují TP 133. 
 

 
Obrázek 14 

 
 
 
 
 
7. Umístění nových dopravních zařízení 
 
V kapitole pojednávající o dopravním zařízení jsou uvedeny nové směrovací desky č. Z 4 d a č. Z 4e 
(Obrázek  15). Tyto desky by měly postupně nahrazovat stávající směrovací desky č. Z 4a,b, které jsou 
ovšem stále v platnosti. Hlavní výhodou nových desek je pro řidiče jednoznačně patrný směr jejich 
objíždění.  
 

  
 

Obrázek 15 
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Jako další nové dopravní zařízení je uvedena vodící deska středová č. Z 5d (Obrázek 16), 
která navíc plní funkci podélné čáry souvislé 

 

 
Obrázek 16 

 
Posledním novým dopravním zařízením je směrový sloupek č. Z 11g (Obrázek 17), který lze 
užít jako náhrada za užití a umístění červených směrových sloupků č. Z 11c a č. Z 11d. Od 
těchto sloupků se liší konstrukčním provedením – je kruhového průřezu s jednou červenou 
odrazkou po celém obvodu, což zajišťuje všesměrný retroreflexní účinek.  
 

 
Obrázek 17 

 
 
 

8. Závěr  
 
Zároveň s aktualizací TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ – II. Vydání 
probíhala i aktualizace TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“. Obě aktualizace budou k dispozici v elektronické podobě dle požadavků Odboru 
pozemních komunikací ministerstva dopravy. 
V následujícím období se předpokládá zpracování úplného znění obou těchto předpisů i postupná 
aktualizace dalších navazujících technických podmínek pro dopravní značení. 
 
Věřím, že používání technických podmínek pro dopravní značení v aktuálním znění výrazně přispěje 
k jednotnému užití, provedení a umísťování dopravního značení a zároveň dojde ke zvýšení úrovně 
bezpečnosti silničního provozu v celé ČR. 


