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Průvodce pro řidiče nákladních vozidel jiných než z Velké Británie

Silniční rychlostní limity v MPH (míle za hodinu) v Anglii Národní rychlostní limit www.gov.uk/speed-limits
Nákladní vozidla s
maximálně naloženou
váhou více než se
7,5 tuny, kloubová
struktura a nebo má
přívěs.
Nákladní vozidla s
maximálně
naloženou váhou ne
více než s 7.5 tuny.
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Než vyrazíte, je třeba provést některé kontroly
www.gov.uk/guidance/carry-out-daily-heavy-goods-vehicle-hgv-walkaround-checks
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Přepravní dokumenty, které budete potřebovat

Řidičský průkaz

Předplacené cestovní
poplatky

Zelená karta

Poplatky za přetížení

Zaplacení daně

Emisní poplatky

Pro zákonnou minimální normu pro řízení v Anglii: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Pro pomoc volejte Highways England na (+44) 300 123 5000. V případě nouze volejte 999
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Abyste mohli s vozidlem do Velké Británie vstoupit a naložit, musíte mít správné dokumenty. Poraďte se s úřady ve vaší
domovské zemi. Informace o nových pravidlech pro rok 2021 naleznete na www.gov.uk a vyhledejte ‘new rules 2021’.
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Porucha a vyzvednutí
Většině poruch lze předejít. Před cestou zkontrolujte své vozidlo a mějte u sebe podrobnosti o vašem poskytovateli
služeb pro havarijní asistenci v případě poruchy. Pokud je vaše vozidlo poškozené a nebo se zdá, že má
problémy, vždy zkuste rychle sjet z dálnice. Pokud to není možné, měli byste postupovat podle těchto kroků:

Dálnice
s nouzovými
oblastmi
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Dálnice
s nouzovým
pruhem
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Značka
umístění řidiče

Značka
umístění řidiče
Značkovací
sloupek

Pokud se na ni můžete bezpečně dostat, použijte
nouzovou oblast, nebo pokud existuje, použijte
nouzový pruh. Zapněte výstražná světla a další světla,
jako jsou mlhová světla nebo boční světla.
Nevystavujte výstražný trojúhelník
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Pokud je to možné, opusťte vozidlo z levé strany a
postavte se za svodidlo.

Značkovací
sloupek

Volejte Highways England pomocí
poskytnutého bezplatného telefonu. Případně
použijte mobilní telefon a volejte 0300 123
5000. Použijte značkovací sloupky, abychom mohli zjistit vaši
polohu.
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Nikdy se nepřibližujte k vozidlu a pohybujícímu se
provozu a kontaktujte vašeho poskytovatele
služeb pro havarijní asistenci v případě poruchy.
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Kruhové objezdy ve Velké
Británii: Kolem kruhových objezdů,
jed’te ve směru hodinových ručiček,
dejte přednost pravé straně.

Udělejte si přestávku:
Nezapomeňte si dělat přestávky,
navštivte: www.gov.uk/
drivers-hours/eu-rules

Uvědomte si vaše slepé body:
Naskenujte tento QR kód a získáte
rychlou referenční příručku.

Parkujte tam, kde máte povoleno:
Na bezpečných místech, jako jsou
servisní oblasti pro zastavení nákladních
vozidel. Neparkujte na vedlejší silnici
nebo v nouzovém pruhu.

Pro zákonnou minimální normu pro řízení v Anglii: www.gov.uk/guidance/the-highway-code

Pro pomoc volejte Highways England na (+44) 300 123 5000. V případě nouze volejte 999
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Pokud není možné bezpečně opustit vozidlo, není k dispozici bezpečné místo, kde byste mohli čekat, nebo máte
pocit, že je váš život v nebezpečí, rozsvíťte výstražná světla a zůstaňte ve vozidle se zapnutým bezpečnostním pásem.
Pokud máte mobilní telefon, okamžitě volejte policii na čísle 999.

Řízení po anglických dálnicích
Průvodce pro řidiče nákladních vozidel jiných než z Velké Británie

Česká
verze

3

Buďte na našich silnicích v bezpečí
Pro více informací navštivte www.gov.uk/guidance/how-to-drive-on-a-smart-motorway

NEPOUŽÍVEJTE
pruh, kde je
zobrazené
červené X

ZNAMENÍ ČERVENÉHO X ZNAMENÁ, ŽE JE PRUH UZAVŘEN

Udržujte vzdálenost mezi vozidly

Neškálováno v měřítku

Nouzová oblast
Bude použita pouze
pro případy nouze
Držte se vlevo a předjíždějte pouze na pravé straně
NÁKLADNÍ VOZIDLA VÍCE NEŽ 7,5 T NEMAJÍ POVOLENÍ VE VNĚJŠÍCH PRUZÍCH NA SILNICÍCH S VÍCE NEŽ DVĚMI AKTIVNÍMI JÍZDNÍMI PRUHY
Neškálováno v měřítku

Dopravní informace
Zaregistrujte se u Trafﬁc England a získejte informace o práci na silnicích
www.trafﬁcengland.com. Naši dopravní pracovníci podporují účastníky silničního provozu a
udržují je v bezpečí. Po vyzvání musíte jejich pokyny dodržovat.

Systém řízení dopravy v Kentu - Operace Brock
V případě narušení služeb přes kanál La Manche je možné nasadit novou konkrétní
pohyblivou bariéru pomocí speciálního vozidla. Tato technologie je navržena tak,
aby zajistila, že M20 v Kentu zůstane otevřená v době narušení, a zároveň
umožňuje dálnici udržet si za normálních podmínek provozu tři pruhy, nouzový pruh
a rychlostní limity 70 mph v obou směrech. To pomůže zajistit, aby zboží mohlo i
nadále proudit do a ze Spojeného království. Informace o pohyblivé bariéře M20
najdete na webové stránce:
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https://highwaysengland.co.uk/our-work/south-east/m20-junction-8-to-9-moveable-barrier/

