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Správu a údržbu dopravního značení na silnicích I. až III. třídy a na místních komunikacích ve 
městě Brně, tak jako minulém období komplexně zajišťuje městská akciová společnost 
Brněnské komunikace. Co do počtu spravovaných kilometrů komunikací a s tím souvisejícího 
dopravního značení, jak vodorovného, tak i svislého je největší rozsah u místních komunikací, 
kde je společnost městem pověřena výkonem vlastnických práv a tento majetek spravuje na 
základě mandátních smluv. Vzhledem k tomu, že město se prakticky neustále vyvíjí, a to 
nejen v rozvojových lokalitách, adekvátně k tomu také neustále dochází k nárůstu počtu 
kilometrů místních komunikací. Vzniká tím zcela pochopitelně disproporce mezi narůstajícím 
rozsahem dopravního značení a současnou celostátní tendencí snižování provozních 
prostředků pro zajištění jeho údržby. Co do počtu kilometrů silnice I. třídy ve vlastnictví státu 
netvoří ani 10% rozsahu silniční sítě ve městě, ale jedná se o dopravně nejvýznamnější 
komunikace ve městě - Velký městský okruh (dále jen VMO) a přístupové radiály. 
Dopravnímu významu odpovídá i náročnost zejména svislého dopravního značení, kde je 
největší podíl velkoplošných značek ve městě. Tento majetek spravovaný pro Ředitelství 
silnic a dálnic ČR na základě smlouvy zahrnuje rovněž specifický provoz tunelů, který je pro 
různé provozní stavy usměrňován proměnným dopravním značením, dálkově ovládaným 
z Centrálního technického dispečinku (dále jen CTD) a.s. Brněnské komunikace na Renneské 
třídě.  
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V letošním roce dojde k poměrně velmi významné změně rozsahu dopravního značení na 
severním segmentu VMO v souvislosti s předpokládaným uvedením do provozu v pořadí již 
čtvrtého tunelového úseku Královopolských tunelů (známých též pod názvem tunely 
Dobrovského). Za tímto účelem byly rozšířeny stávající prostory CTD BKOM, tak aby co 
nejlépe vyhovovali novým, vysokým nárokům na řízení a dohled silničního provozu na něm. 
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U portálových dopravních značek jsou nejčastěji užívány osvědčené hliníkové sendviče a jako 
pověřený správce jsme se dosud nesetkali se zásadními problémy. Větším problémem nikoliv 
u novostaveb, ale na té části VMO, který je dosud ve stávající uliční síti, je stav nosičů 
dopravního značení tj. samotných portálů, jejichž udržení v provozuschopném stavu pouze 
z omezených provozních prostředků je dlouhodobě neudržitelné. Protože dobudování celého 
VMO (východ, jih) je reálné až ve značně vzdáleném časovém horizontu, bude problematika 
obnovy svislého zejména velkoplošného dopravního značení na silnicích I. třídy potřeba 
zřejmě výhledově řešit jako samostatnou investiční akci. Veškeré spravované dopravní 
značení je na BKOM evidováno střediskem pasportu správního úseku v GIS. 
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S obdobnými problémy, ale spíše v oblasti vodorovného dopravního značení se potýkáme u 
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihomoravského kraje, které tvoří historické sběrné 
komunikace ve městě. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, pro kterou zajišťujeme 
pověřené správcovství těchto silnic a jejich dopravního značení na základě smlouvy má 
nastaven odlišný údržbový standard na jeden kilometr, než dopravně podstatně zatíženější 
místní komunikace ve městě. Dříve byl rozdíl v nákladech např. na potřebu častější nebo 
kvalitnější obnovy vodorovného dopravního značení vykryt dotačními prostředky města, které 
však v letošním roce byly z důvodů recese resp. významně snížených daňových výnosů města 
kráceny. Jihomoravský kraj dlouhodobě usiluje o předání významné části sítě silnic do 
majetku města a převedení do sítě místních komunikací, zatím zejména z ekonomických 
důvodů bez souhlasné odezvy města Brna. Veškeré správní činnosti v oblasti dopravního 
značení na výše uvedených komunikacích, kterých je ve městě Brně přes jeden tisíc kilometrů 
vykonávají dva pracovníci střediska správy komunikací, které je součástí správního úseku 
společnosti a údržbu zajišťuje okolo padesáti pracovníků střediska dopravního značení a 
světelné signalizace z provozního úseku. Ročně v Brně zajišťuje mimo jiné obnovu přibližně 
120.000 m² vodorovného dopravního značení. Většina obnov je prováděna za provozu, který 
enormně roste, což klade vysoké nároky na bezpečnost práce. Z hlediska technologií jsou pro 
vodorovné dopravní značení využívány dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za 
studena pro značení strukturální a profilové, metodou Wyssbrod a Spotflex. 

     



Nejmladší, ale zároveň jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí dopravního značení je 
světelná signalizace. Morální zastaralost i skutečný stav řídící a dohledové dopravní ústředny 
vyvolal potřebu její zásadní rekonstrukce. Rekonstrukce dopravní ústředny byla nedávno, po 
opakovaných tendrech dokončena a zatím tedy není možné hovořit o našich zkušenostech 
s novým řízením, které usměrňuje prostřednictvím otevřeného protokolu chod celkem 141 
světelně signalizačních zařízení, řadičů typu Siemens, Cross a AŽD, ale očekáváme však 
zcela zásadní kvalitativní změnu. 

Akciová společnost Brněnské komunikace chce být nadále spolehlivým partnerem v oblasti 
dopravního značení nejen pro město Brno, ale i obchodní partnery, zejména Ředitelství silnic 
a dálnic ČR a Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje. 

 


