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Dart Charge Bulletin
Platné změny u Dartford Crossing –

důležité informace pro řidiče velkých vozidel a 
provozovatele vozových parků

An executive agency of the Department for Transport

Safe roads, reliable journeys, informed travellers
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V případě, že jedete do Spojeného království a 
plánujete přejíždět Dartford Crossing v Anglii, 
pak musíte vědět, že se mění rozdělení silnice 
a že existuje nový způsob, jak zaplatit poplatek 
za přejezd.
Nový platební systém, zvaný Dart Charge, 
znamená, že místo zastavení u brány pro 
placení poplatku za přejezd musíte platit 
předem nebo do půlnoci poté, co jste přejezd 
uskutečnili. Toto je součástí programu na 
snížení dopravních zácp a zkrácení cestovního 
času.
Nyní, kdy je Dart Charge v provozu, se provádí 
práce na silnici s cílem vybudovat nové a lepší 
rozdělení silnice..
Dartford Crossing ( na A282) spojuje dálnici 
M25 mezi Dartfordem v Kentu a Thurrockem 
v Essexu. Přemosťuje řeku Temži na východě 
od Londýna.

Jakým způsobem zaplatit Dart 
Charge
Pro většinu řidičů je nejlepší možností otevřít si předplacený 
účet Dart Charge. Provozovatelé vozových parků mohou 
zaregistrovat až 9 999 vozidel v rámci jednoho účtu a mají 
k dispozici slevu. Po registraci si nemusíte pamatovat, že 
musíte zaplatit pokaždé, kdy přejezd využíváte, protože účet 
se může automaticky doplňovat.

V případě, že si přejete zaregistrovat více než 50 vozidel, 
zatelefonujte prosím do kontaktního centra, aby vám 
mohli poradit. Téměř 7 000 účtů bylo doposud otevřeno 
mimo Spojené království s více než 70 000 registrovanými 
vozidly, což znamená, že mohou využívat slevu při každém 
přejezdu. 

Nové změny rozdělení silnice
Na silnici vedoucí jižním směrem poté, co přejedete most 
QEII, je provoz nyní řízen dočasným rozdělením silnice. 
Jsou tam čtyři nové pruhy a nejsou tam brány, u kterých by 
bylo nutné zastavovat.

Na silnici severním směrem při příjezdu k tunelu Dartford 
je nyní dočasné rozdělení silnice. Některé ze starých 
bran, dříve sloužících k placení, mají zamezit tomu, aby 
nadměrná vozidla vjížděla do tunelu a aby vozidla s 
nebezpečným nákladem mohla bezpečně projet. 

Brána se otevře hned, jak se k ní vaše vozidlo přiblíží. Až 
bude plně dokončen nový dopravní řídící systém, staré 
platební kabiny a brány budou zcela odstraněny.

Během prací na silnici budou zavedeny dočasné rychlostní 
limity a dočasné rozdělení silnice, proto prosím sledujte 
značky a dodržujte instrukce. Řidiči musejí věnovat 
zvýšenou pozornost při projíždění oblasti, kde probíhají 
práce na silnici.

Přejeďte do pruhu mířícího do 
tunelu Dartford 
Při jízdě severním směrem do tunelu Dartford byste se měli 
dostat do správného jízdního pruhu co nejdříve po projetí 
křižovatky 2. Je to z důvodu, že se silnice rozděluje na dvě 
hned za křižovatkou 1a.

Musíte použít pruh 1 a 2 (jízdní pruhy na levé straně) v 
případě, že jedete do západního tunelu (výškové omezení 
je 4,8 m), a pruh 3 a 4 (jízdní pruhy na pravé straně), pokud  
jedete do východního tunelu (výškové omezení je 5,0 m).

Nesmíte jet v jízdním pruhu 1 a 2, pokud je vaše vozidlo 
vyšší než 4,8 m, ale nižší než 5,0 m – MUSÍTE použít jízdní 
pruhy 3 a 4 a jet východním tunelem.

Jednorázové platby mohou být rovněž učiněny po 
internetu, telefonicky, v obchodech označených 
Payzone nebo předem poštou. Neobdržíte slevu jako u 
předplaceného účtu.

Mezi 22:00 a 6:00 je použití Dartford Crossing zdarma.

Otevřete si předplacený účet 
Dart Charge již nyní. 
Online at www.gov.uk/dart-charge nebo 
zatelefonujte na telefonní číslo 
0300 300 0120 (Spojené království) 
nebo +44 (0) 300 300 0120 (mezinárodní 
hovory).

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefonicky
+44 (0)300 300 0120

Písemně
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Způsoby, jak
kontaktovat



4.8m or less.
Use lanes
1 and 2

Over 4.8m.
Under 5m.
Use lanes
3 and 4

Jaká je výška vašeho vozidla? 
Seznamte se s pravidly!
Výškové omezení pro západní tunel je 4,8 m 
a musí se do něj vjíždět z jízdních pruhů 1 a 
2 (pruhy na levé straně). Výškové omezení 
pro východní tunel je 5,0 m a vjíždí se do něj 
jízdními pruhy 3 a 4 (jízdní pruhy na pravé 
straně).

V případě, že výška vašeho vozidla je 
• 4,8m nebo nižší, pak můžete použít 

jakýkoliv jízdní pruh a vjet do jakéhokoliv 
tunelu.  

• Vyšší než 4,8 m, ale nižší než 5,0 m, potom 
musíte použít jízdní pruhy 3 a 4 a vjet 
pouze do východního tunelu. 

Vozidla vyšší než 5,0 m nemohou projet 
tunelem Dartford. Prosím použijte jinou 
trasu.

Co se stane, když budu ve 
špatném pruhu?
V případě, že vaše vozidlo jede ve špatném jízdním pruhu 
při příjezdu do tunelu Dartford, budete zastaveni a nebude 
vám umožněno projet. Zdrží vás to a zdržíte rovněž 
provoz za sebou.

Pokud nepoužijete správné jízdní pruhy, může to vést k 
tomu, že dostanete „pokutu na místě“. Policisté hlídkují u 
Dartford Crossing a začali pokutovat řidiče, kteří používají 
nesprávné jízdní pruhy.  

Když budete zastaveni, můžete být odkloněni ze silnice. 
V případě, že je vaše vozidlo vyšší než 5,0 m, budete 
posláni zpět ke křižovatce 1b, kde budete schopni vjet 
znovu na silnici a poté přijet k tunelu ve správném jízdním 
pruhu. 

Nová omezení na křižovatce 1a
Vozidla vyšší než 4,8 m nemohou využít výjezd severním 
směrem  na křižovatce 1a, aby se napojili na příjezdovou 
silnici k tunelu Dartford. Je to z důvodu, že vozidla 
napojující se na křižovatce 1a mohou vjet pouze do 
jízdního pruhu 1 a 2 a musejí použít západní tunel, který 
má výškové omezení 4,8 m.

Jelikož je vaše vozidlo vyšší než 4,8 m, ale nižší než 5,0 
m, a použijete výjezd severním směrem na křižovatce 1a, 
budete zastaveni a odkloněni zpět na křižovatku 1b. Poté 
budete schopni přijet k východnímu tunelu v jízdním pruhu 
3 a 4.

Jak se vyhnout placení pokut
Platba za přejezd musí být provedena předem nebo 
do půlnoci den po přejezdu. Pokud se tak nestane, 
řidič vozidla dostane pokutu ve výši £70 (sníženou na 
£35 v případě, že je uhrazena do 14 dnů po vydání). 
Nejlepším způsobem, jak se vyhnout pokutě, je otevřít si 
předplacený účet Dart Charge a udržovat na něm kladný 
zůstatek.

Přísně postihujeme vyhýbání se placení a již 
spolupracujeme s Evropskou agenturou pro vymáhání 
dluhů, abychom získali jakékoliv nezaplacené poplatky za 
přejezd a s nimi spjaté pokuty od řidičů mimo UK.

Zlepšení jízdního času
Od zavedení Dart Charge data naznačují, že řidiči již 
zaznamenávají velké snížení cestovního času. Průměrný 
čas cesty mezi 7 hodinou ranní a 7 hodinou večerní v 
průběhu prvních dvou týdnů v prosinci 2014 byl o devět 
minut rychlejší jižním směrem a o čtyři minuty rychlejší 
severním směrem v porovnání s předchozími dvěma 
týdny, než byly změny zavedeny.

Řidiči by měli stále očekávat určité zpoždění cesty v 
průběhu pokračujících prací na silnici. Jsou plánovány 
tak, aby minimalizovaly narušení, a budou dokončeny na 
jaře 2015. 

Po dokončení prací na silnici dojde k dalšímu snížení 
cestovního času.

Online
www.gov.uk/dart-charge

Telefonicky
+44 (0)300 300 0120

Písemně
Dart Charge Customer Service
PO Box 842, Leeds LS1 9QF

Způsoby, jak
kontaktovat
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Proč činíme změny
Dartford Crossing je zásadním dopravním 
spojením, je využíván asi 50-ti miliony 
vozy ročně. Zastavování k zaplacení v 
hotovosti u bariér způsobuje zpoždění.
Poplatek Dart Charge budou řidiči platit 
předem nebo do půlnoci následujícího 
dne, a odpadá tak potřeba zastavovat a 
platit u bariér. Tím se zmírní kongesce a 
dojde k urychlení cesty pro každého.

Přihlaste se k odběru aktualizací on-line
www.gov.uk/highways/dartford

@DartCharge

www.facebook.com/dartcharge




