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I.  Úvod 
Na téma dopravně inženýrských opatření ve vztahu k dopravnímu značení v obcích bylo již 

popsáno mnoho papíru a prezentováno velké množství názorů a pohledů. Přesto žádný z nich, podle 
mého názoru, nelze žádným způsobem unifikovat. Fenomén tzv. „specifických podmínek“ je totiž 
v této oblasti věcí nepřehlédnutelnou, a to jak z pohledu příslušného silničního správního úřadu, tak 
z pohledu majetkového správce. Základním požadavkem ale musí být vždy bezpečnost silničního 
provozu obecně. 

 
II.  Hodnocení stavu dopravního značení v lokalitě 
Hodnocení stavu dopravního značení pro danou lokalitu „malé aglomerace“, kam obce a malá 

města můžeme zařadit, jsou z pohledu silničního správního úřadu i majetkového správce zajisté 
rozdílná. Na rozdíl od velkých měst, a to jak z důvodů účelnosti, efektivity ale i finanční náročnosti 
jsou tyto pohledy obecně bližší.  

Názory mnohých majetkových správců tíhnou obvykle k co největší minimalizaci dopravního 
značení, mnohdy však za hranici účelnosti. Je to jistě dáno spíše ekonomickým přístupem k dané 

problematice. Vzorem jim jsou jistě i obdobné 
názory a realizace ze zahraničí. Tuto vysněnou 
cestu k zajištění bezpečnosti silničního provozu 
prezentují některé evropské městské aglomerace, 
především v Nizozemí, ale i ve Švédsku, Belgii, 
Velké Británii či Německu. Opatření těchto měst 
by se dalo nazvat úplnou minimalizací dopravních 
značek a dopravního zařízení. Následně všichni 
účastníci silničního provozu, tedy nejen řidiči, ale i 
třebas chodci a cyklisté, si při tomto stavu musí 
takříkajíc „vyhovět“. Myšlenka je to jistě velmi 
zajímavá, v současnosti i více méně vyzkoušená. 
Hlavním mottem je přesvědčení, že množství 
dopravních značek a dopravních zařízení nemůže 
řidič ze svého pohledu plně zaznamenat a natož 
respektovat. Dalším argumentem je, že stejně více 

jak dvě třetiny řidičů instalované dopravní značení ignorují. Následkem tudíž bývá vznik kolizních 
situací. Dalším argumentem z hlediska minimalizace dopravního značení je i tzv.“ psychologická 
bariéra“, která má za následek, že převážná část řidičů, jezdí v lokalitách bez dopravních značek 
opatrněji a více se věnuje celkovému dění na komunikaci i mimo ni, respektive v jejím těsném 
sousedství. 

Pohled silničního správního úřadu bývá obvykle jiný. Doba, kdy více znamená lépe je sice 
dávno pryč, ale názor pro zajištění jednoznačnosti dopravní situace, s ohledem na předpoklad ze strany 
řidiče, resp. každého účastníka silničního provozu, nadále přetrvává. Na tento názor má jistě určitý 
vliv profesní odbornost a tento názor se nedá v žádném případě podceňovat. Toto uvažování má i ve 



většině případů podporu u příslušných orgánů bezpečnosti silničního provozu. Prostě pevný a 
jednoznačný řád, soulad s platnou legislativou a závaznými technickými předpisy je jakýmsi pevným 
rozhodovacích mottem. 

Výše uvedené rozdílnosti v názoru na dopravní značení jsou sice na první pohled zásadní, ale jak 
již bylo řečeno, problematika obcí a malých měst není z pohledu silničního správního úřadu a 
majetkového správce zase tak rozdílná. O to víc na těch úplně malých obcích, kde de facto působnost 
silničního správního úřadu a majetkového správce, potažmo vlastníka místních komunikací, vykonává 
jedna a táž osoba. Zde jistě hraje nezastupitelnou úlohu orgán bezpečnosti silničního provozu a úřad 
z rozšířenou působností. Především na těchto institucích by měla ležet, v rámci rozhodovacího 
procesu, nejen správnost, ale i celková efektivita místních úprav.  

 
III. Návrhy a posuzování změn dopravního značení 
V případě umísťování nového a provádění změn stávajícího dopravního značení je nebo alespoň 

by měl být, jak z výše uvedeného vyplývá, konsenzus silničního správního úřadu, majetkového 
správce komunikace a orgánu bezpečnosti silničního provozu. Základem je tudíž kvalitně zpracovaný 
příslušný návrh takovýchto úprav, samozřejmě nejlépe kvalifikovanou osobou. V zásadě základním 
požadavkem je, že navržená opatření musí být srozumitelná pro všechny účastníky silničního provozu, 
musí být dostatečně přehledná a hlavně musí vycházet z potřeb zájmové lokality. Nelze přece stejně 
hodnotit potřeby a účelnost  aplikace dopravního značení na významné sběrné místní komunikaci 
v menším městě a úprav na koncové místní komunikaci v malé obci, navíc s minimální frekvencí. 
Přesto navržená a posléze aplikovaná dopravní opatření musí mít jedno společné, a to zajištění 
maximální bezpečnosti silničního provozu. Předchozí větu lze volně vyložit jako nezvyšování 
ohrožení pro žádného z účastníků silničního provozu a zajištění eliminace případných následků 
dopravních kolizí, resp. jejich snížení co do počtu. V mnohých případech je ale nutno uvažovat, a to 
především již ze zmíněné předpokládané ignorace dopravního značení řidičskou veřejností, o 
kombinaci návrhových prvků dopravního značení, společně s realizací stavebních úprav.  

Dnešní doba klade důraz i na užívání zvýrazňujících prvků dopravního značení. Zde ale obecně 
platí, že méně mnohdy znamená více. Jejich nadměrné užívání totiž vede k potlačení jejich významu a 
účinnosti. Vezměme si například modelovou situaci, a to užití retroreflexního podkladu u dopravní 
značky = přechod pro chodce =. Pokud aplikace tohoto opatření se stane jakousi bernou mincí celé 
zájmové lokality maloměsta či obce „v zájmu zvýšení bezpečnosti chodců“, klasické dopravní značky 
jsou nahrazeny uvedeným provedením dopravních značek s retroreflexním podkladem, postupem času 
přestane toto zvýraznění plnit svou funkci alespoň pro řidiče, kteří trasu takto osazenou užívají 
pravidelně. Neznamená to v žádném případě těchto prvků nevyužívat, ale vždy pečlivě zvážit 
opodstatněnost jejich použití. 
Obecně lze konstatovat, že pokud nová dopravní opatření, z hlediska 
zajištění bezpečnosti silničního provozu, přímo vyžadují užití 
zvýrazňujících prvků, jsou tato obvykle špatně koncipovaná. V mnoha 
případech se jedná především o jejich nevhodné umístění. Samozřejmě je 
nutno vždy zvažovat odůvodněnost takovýchto řešení, protože v tomto 
případě již zmíněná zásada, že méně znamená více je 
neoddiskutovatelná.  

Dotkli jsme se také tzv. minimalizace dopravního značení 
v aglomeracích měst a obcí. V mnohých případech je opravdu užitečná, 
vždy je ale nutno brát v potaz konkrétní lokalitu, především její 
uspořádání a dopravně technický stav. Vyčlenění takovýchto lokalit by 
mělo vycházet nejen z ekonomických hledisek, ale především z hledisek 
bezpečnosti silničního provozu obecně. Navíc by takovéto lokality měly 
zpravidla tvořit uspořádaný, logický celek. Těžko vysvětlitelnou a 
nelogickou úpravou by tedy bylo například střídání křižovatek, 
osazených dopravním značením a křižovatek s obecnou úpravou 
v zastavěné lokalitě, navíc u místních komunikaci obdobného významu.  

V předešlých řádcích jsme se již tak nějak dotknuli těch nejvíce 
bolestných partií na místních komunikacích v obcích, a to přechodů pro 
chodce a míst vzájemného styku komunikací.  



Začněme konkrétněji, tedy problematikou dnes hodně diskutovanou a to přechody pro chodce. Je 
známo, že náš stát patří k těm „nezaplevelenějším“ zemím, co se týká počtu přechodů pro chodce. 
Úmyslně užívám takto nelichotivé slovo, protože to, čemu se v mnohých případech říká přechod pro 
chodce, je spíše místo, které pěší účastníky silničního provozu spíše ohrožuje na zdraví a mnohdy i na 
životě, než aby tyto účastníky nějakým způsobem chránilo. Většinou nám takovéto realizace jaksi 
„zbyly“ z dob minulých, ale je na čase se s nimi začít nějak vypořádávat. Úmyslně neříkám nic o 
rušení, protože prvním krokem by mělo být posouzení stavu každého z nich. Zde je podle mého soudu 
nezastupitelná aktivita orgánů bezpečnosti silničního provozu. Příslušné silniční úřady v mnohých 
případech trpí tzv. „místní slepotou“ a často si ani nechtějí nějaký problém registrovat. Co tedy dál, 
když už někdo odborně posoudí stav takovéhoto „přechodu pro chodce“ jako nevyhovující. 
Samozřejmě oslovit majetkového správce místní komunikace, potažmo vlastníka komunikace a 
příslušný správní úřad, který provádí stanovení místní úpravy. Z vlastní zkušenosti vím, že se pak 
mnohdy začnou dít věci. Z čistě odborného problému se rázem stává věc „ mírně politická“, v počátku 
se snahou „to nějak udělat“. Jediným správným řešením ale bude posouzení stavu kvalifikovanou 
osobou a zpracování příslušných úprav. Tyto musí samozřejmě vycházet z obecných požadavků na 
tyto úpravy. Především by se mělo jednat o systémově podobné řešení, které bude ze strany řidiče 

lehce rozpoznatelné, vyhodnotitelné a  mělo by zajistit plynulý průjezd vozidel. Další nutností je 
posouzení stavu a navržení vhodného šířkového uspořádání s ohledem na intenzitu motorové i pěší 
dopravy. Zásadou je vždy zkrácení pobytu chodce na komunikaci. Mnohdy bývá absence vhodného 
navedení ke přechodu. Nemyslím tím požadavky vodících funkcí v provedení pro osoby nevidomé a 
slabozraké, ale navedení chodců k přechodu obecně. Samozřejmě vše něco stojí. Nejsou to jenom 
finanční prostředky, ovšem i ochota záležitost řešit a vyřešit. Samozřejmě poté se dostáváme k již 
k samotnému závěru, či přechod upravit a zachovat nebo jej raději odstranit, popřípadě nehradit 
nějakým jiným dopravně technickým opatřením. Zde jistě opět narazíme na již zmiňované specifické 
místní podmínky. Ty odborné ani neuvádím, protože by měly být brány v potaz automaticky.  

Dalším dnešním fenoménem je tzv. zklidňování dopravy v obcích a maloměstech na místních 
komunikacích, či komunikacích obecně. Pod tento pojem mnohdy majetkoví správci, potažmo 
vlastníci komunikací, podsouvají jen jakousi striktní změnu dopravního značení, která ve většině 
případů jenom omezuje některou kategorii silničních motorových vozidel. To je z mého pohledu 
Zimmermanovsky učebnicový „úkrok stranou“ ! Samozřejmě, že fascinace automobilismem je dávno 
překonanou iluzí, ale zklidňování dopravy musí být řešení podstatně širšího záběru, tedy nejen osadit 
nové dopravní značení, ale nese s sebou i mnoho dalšího, včetně případných stavebních úprav apod. 
Vše by se opět mělo odvíjet od kvalitního návrhu řešení a jeho projednání.  

V potaz je nutno brát zřetel na potřeby veřejné dopravy, ale i potřeby složek integrovaného 
záchranného systému. Zájmy jednotlivých skupin se totiž mohou až radikálně lišit, a je třeba, aby 
výsledný stav opět nepostrádal logiku, samozřejmě v návaznosti na bezpečnost všech účastníků 
silničního provozu. Ona totiž mnohá opatření tohoto směru, v rámci estetických, kompozičních, 
hygienických a mnohých jiných hledisek jaksi zapomínají na původní účel místních komunikací, a to 
účel dopravní.   

 
 



IV. Údržba a obnova dopravního značení v obcích 
Posledním bodem o kterém bych se zmínil, je údržba a 

v návaznosti i obnova dopravního značení v obcích. Zde můžeme 
najít opět spoustu rozdílností v přístupu jednotlivých majetkových 
správců. Ještě i dnes, a to ne ojediněle, se setkáváme na místních 
komunikacích s provedením dopravních značek, které jsou takříkajíc 
„v klinické smrti“ a jaksi nikomu tento stav nevadí. Problematika se 
povětšinou týká malých obcí kde vlastník, majetkový správce a 
silniční správní úřad jsou tatáž osoba. Na tom asi nic nezměníme. Již 
výše zmíněná „místní slepota“ funguje mnohdy spolehlivěji něž 
bychom očekávali. Dobrat se k cíli, kterým je tak potřené 
jednoznačné označení dopravních situací v takovýchto lokalitách, 
proto bývá obvykle velmi složité. Často je ze strany majetkových 
správců argumentováno, že frekvence na těchto místních 
komunikacích je malá, že „domorodci“ si vždy nějak poradí apod. 
Tyto názory nejsou jakkoli obhajitelné. Jak situaci řešit? Zde jistě 
hraje nebo by měla hrát úlohu především kontrolní činnost orgánů bezpečnosti silničního provozu  a 
posléze i rozhodnost příslušných úřadů, stanovujících dopravní značení. Jsem však přesvědčen, že i 
postoje takto nečinných  majetkových správců, potažmo vlastníků místních komunikací se díky výše 
uvedeným kontrolním činnostem brzy změní v tom pozitivním směru. 
 
 
 
 
 
 
 
 


