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1) Plánování a financování 

Správce komunikace předkládá svému zřizovateli návrh plánu konkrétních činností včetně 
svislého a vodorovného dopravního značení na základě celkového provozního příspěvku na příslušný 
kalendářní rok. Tento příspěvek se pohybuje v Pardubickém kraji od doby jeho vzniku v hodnotách 
kolem 350 milionů korun. Vždy je nutné vyčlenit přednostně dostatečné zdroje pro zajištění zimní 
údržby, což v našich podmínkách činí 30 až 40 %. Druhá největší položka je zajištění výsprav a oprav 
povrchů vozovek. To činí také 30 až 40 %,  i když potřeba je daleko větší. Jako třetí největší položka 
plánu je údržba silniční zeleně a travních porostů ve výši cca 15 % příspěvku, jelikož provádíme 
v letním období převážně 3 seče travních porostů. Na všechny ostatní činnosti běžné letní údržby nám 
zůstává cca 15 až 20 % z celkového provozního příspěvku. 

Pokud budeme mluvit konkrétně o dopravním značení v Pardubickém kraji, tak již několik let 
provádíme údržbu dopravního značení na minimální možné hranici. A to u svislého dopravního 
značení v celkové částce cca 7 mil. Kč. U vodorovného značení v celkové částce cca 4 mil. Kč. 
 
2) Skutečný stavební stav dopravního značení 

Naše organizace Správa údržba silnic Pardubického kraje má celkem 914,1 km silnic II. třídy 
a 2 223, 7 km silnic III. třídy. Na těchto silnicích je osazeno celkem 27 643 kusů svislého dopravního 
značení a cca 125 000 m2 vodorovného značení. Z těchto základních údajů a finančních objemů je 
zřejmé, že v Pardubickém kraji se provádí pouze opravy poškozených dopravních značek po 
nehodách, zjištěné závady z kontrolní činnosti příslušných úřadů a policie, nebo úpravy dopravního 
značení na základě příslušného stanovení místní úpravy dle § 77 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. Skutečný stavební stav svislého dopravního značení se neustále zhoršuje. Od doby 
vzniku krajů se neprovádí cyklická souvislá obnova a většina dopravních značek je dávno za hranicí 
životnosti reflexních folií. Na silnicích III. třídy máme většinu značek starších 15 let a více. Stále jsou 
ještě na některých místech osazené staré značky s balotinou. Při průměrném ročním celkovém nákladu 
cca 4 mil. Kč na výměnu dopravních značek dojde k výměně celkového počtu jednou za cca 20 let. 

Ještě horší je situace v údržbě vodorovného dopravního značení. S ohledem na převažující špatný 
stav povrchů vozovek a jejich opakujících se výsprav je prováděna obnova vodorovného značení 
převážně barvou. Na celkovou obnovu silnic II. třídy v Pardubickém kraji je potřeba finanční krytí cca 
15 mil. Kč. Finanční situace v současné době nám umožňuje obnovu pouze přechodů pro chodce, 
vyznačení jízdních pruhů ve městech a velice omezenou obnovu střední dělící čáry. V mnoha 
případech je toto omezení na hranici bezpečnosti silničního provozu. 
 
3) Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Po vzniku Pardubického kraje má toto území patnáct obcí s rozšířenou působností které vydávají 
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích po předchozím písemném 
stanovisku příslušného orgánu policie. Snaha správců komunikací nerozšiřovat pokud možno stávající, 
již tak husté a mnohdy nepřehledné dopravní značení, není v mnoha případech akceptovaná a svislé 
dopravní značení podél silnic stále přibývá. Obdobný přístup dopravních úřadů byl do doby 
přísnějších podmínek pro nové zřízení (jako je bezbariérový nájezd a osvětlení) i u přechodů pro 
chodce. Není žádnou výjimkou, že jsou hlavně ve městech dva přechody v jednom směru jízdy na 
jedné křižovatce. 

Často se také stává že v rozhodnutí je uvedena možnost osazení dopravního značení žadatelem. 
Ten v zájmu úspory nákladů nesplní podmínky správce komunikace neprovede dostatečné ukotvení 
patky, použije jiný profil sloupku nebo upínacího zařízení a zakoupí nebo použije starší dopravní 
značku. Správce takové osazení nepřevezme, nebo ho zhotovitel ani nepředá a tím vznikají zbytečné 
dohady a problém, který je nutné následně řešit. 

 



 
 
4) Závěr 

Obecně je známé, že dopravní značení také úzce souvisí se stavebním stavem celé silniční sítě 
v každém územním celku. Není žádnou výjimkou, že z původně přechodného dopravního značení se 
časem stává trvalé dopravní značení. To je nejčastější problém u oprav neúnosných mostů a rozpadu 
povrchů vozovek. Pokud se nezlepší systém financování běžné držby podle skutečné potřeby 
jednotlivých činností, není předpoklad ani ke zlepšení stavu celého dopravního značení. 
 
 
Příklady skutečného stavu svislého dopravního značení 
 
Staré nereflexní nečitelné dopravní značení 
 

   
 

   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Poškozené směrové značení     Vybledlé barevné označení 
 

   
 
 


