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II ..  ÚÚvvoodd  ddoo  pprr oobblleemmaatt iikkyy  
 
            Nejen v odborné veřejnosti je dostatečně zřejmé, že mezi 
samozřejmé doplňky, které dotvářejí určitý celkový pozitivní 
dojem vizuálního vzhledu silničních a dálničních komunikací, 
patří zcela nezbytně také prvky dopravního značení. I největší 
kritikové musí uznat, že na komunikacích, zejména vyššího 
dopravního významu, se u nás postupně podstatně zlepšila 
celková obecná úroveň svislého trvalého dopravního značení. 
Pro oblast přechodného značení se ale toto tvrzení o zlepšení 
úrovně bohužel už nedá použít v obecné poloze. Jako je veškerá 
podobná činnost na světě ovlivňována konkrétními lidmi a 
samozřejmě také zejména množstvím finančních prostředků, tak 
i oblast svislého dopravního značení má i u nás obdobnou 
závislost. Je obrovská škoda, že celkové určité pozitivní 
výsledky v oblasti dopravního značení jsou u nás stále, mnohdy 
zcela zbytečně, znehodnocovány doslova neprofesionálním 
přístupem k řešení různých základních technických záležitostí. 
Z průzkumu našeho trhu, dále provedenou analýzou 
„problematických“ realizací dodávek zboží a souvisejících služeb ve specifice sortimentu dopravního 
značení a zejména z průběhu celé řady dalších konzultací totiž vyplynula zajímavá skutečnost, že 
poměrně velká část investorů v podstatě paradoxně doslova ani neví jak vlastně má vůbec dopravní 
značka vypadat, jaké má mít technické parametry z hlediska souvisejících předpisů a kvality, nebo 
umístění v terénu apod. Tak jak v celé řadě jiných případů se tímto projevuje situace, kdy máme 
zákony, předpisy, vyhlášky v podstatě zjevně nastaveny dobře, ale jejich uplatnění a dodržování 

v reálné praxi je ovšem značně „diskutabilní“.  
Cena dopravního značení tvoří dost značnou 
součást finančních nákladů staveb, rekonstrukcí a 
také následné údržby komunikací. S ohledem na 
tuto skutečnost by se tedy měla i oblast pořizování 
svislého dopravního značení dostat na patřičnou 
úroveň při sledování efektivity vynaložených 
finančních prostředků. Dosažení této efektivity je 
ale možné jen při „patřičném“ prosazování 
legislativních a technických požadavků na 
dodavatele dopravního značení. Opravdu je někdy 
až nepochopitelné jakou technickou kvalitu 
dopravních značek, upevňovacích prvků, sloupků 
a dalšího příslušenství investoři bez sebemenších 
připomínek přebírají.  

            Nejproblematičtější je oblast přenosného dopravního značení. Je opět docela překvapující, co 
všechno silniční správci dovolí různým stavebním firmám při osazování přenosného značení na 
různých výkopech, uzavírkách, nebo i značení objížděk. Současně ovšem tato kritika musí být 
zaměřena i do řad Dopravní policie. Zástupci Policie vždy schvalují projekty pro příslušné dopravní 
značení, ale je vidět, že následná kontrola skutečné realizace tohoto přenosného značení už vůbec 
nikoho ale nezajímá! Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je upraveno v 
§ 77 a působnost orgánů státní správy a Policie ČR v § 124 zákona č.361/2000 Sb.  Zásady pro 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanovují technické podmínky TP 66 
II.vydání a pro praktické využití jsou naprosto jednoznačné. Navíc zpracoval Centrum dopravního 



výzkumu novelizovaná vzorová obecná schémata nazvané Pomůcka pro označování pracovních míst 
na všech kategoriích pozemních komunikací, včetně pozemních komunikacích v obcích. Tyto 
metodické pokyny byly také oficiálně schváleny MD ČR.   
  
Pro správné pochopení všech informací a souvislostí  je ale nejdříve zapotřebí uvést některé vybrané 
základní požadavky na svislé dopravní značení, které jsou stanoveny současnou legislativou. 
Zdůrazňuji, že jsem vybral pouze vybrané požadavky, které převážně může investor bez jakýchkoliv 
zvláštních nároků celkem jednoduše zkontrolovat sám vlastními silami.  

 
 

II.  Stručný přehled legislativy – zákony, vyhlášky, normy 

           Úvodem je určitě velice vhodné uvést stručný výpis legislativy související s výrobou a 
osazením svislých dopravních značek na pozemních komunikacích ČR : 
 
            Obecné zásady upravující význam a užití svislých dopravních značek (dále SDZ) stanoví zákon 
č. 361/2000 Sb. a vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb.  Touto vyhláškou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.  Nově instalované 
svislé značky po datu účinnosti vyhlášky č.30 musí odpovídat novým technickým předpisům, které 
vyžadují u převážné většiny těchto značek retroreflexní provedení. V určeném přechodném pětiletém 
období (tehdy se mimo jiné vycházelo z obvyklé životnosti dopravních značek, která je pět let) měl 
správce komunikace povinnost doplnit značky, které byly nově zavedeny, nebo vyměnit značky, 
jejichž symbol neodpovídá nové právní úpravě.  Předpokládalo se, že tedy do konce roku 2006 budou 
stejně všechny dopravní značky vyměněny.  Již v době přípravy předmětné vyhlášky dále bylo také 
zcela zřejmé, že silniční majetkoví správci nebudou mít okamžitě dostatek finančních prostředků na 
provedení změn, výměnu a obnovu dopravního značení související s touto vyhláškou. Z těchto důvodů 
bylo správně v § 34 vyhlášky stanoveno přechodné ustanovení v následujícím znění (doslovná citace) :   
§ 34 Přechodné ustanovení - Označení dopravními značkami a dopravními zařízeními podle 
dosavadních právních předpisů platí do doby jejich nahrazení dopravními značkami, světelnými 
signály a dopravními zařízeními podle této vyhlášky, nejdéle do 31. prosince 2006.   
Novelizační vyhláškou č. 193/2006 Sb. bylo toto „Přechodné ustanovení“ ještě upraveno a nově 
stanovilo prodloužení platnosti dosavadních značek a dopravních zařízení, které neodpovídají nové 
vyhlášce, nejpozději do 31. prosince 2007.  To tedy mimo jiné znamená, že od 1.ledna 2008 by měly 
být všechny dopravní značky v reflexní úpravě.  
Dovolím si prohlásit, že ani v tomto prodlouženém termínu nebylo přechodné ustanovení na naší 
silniční síti naplněno a v této souvislosti vyvstává i dost konfrontační otázka : Jaká vlastně je právní 
účinnosti značek neodpovídající dané vyhlášce po uvedeném termínovém limitu? 
Ve vztahu k dost častým dnešním stížnostem některých majetkových správců, že nemají na obnovu 
potřebné finanční prostředky,  je také v této souvislosti možno jen konstatovat, že účinnost vyhlášky je 
už od začátku roku 2001 a za více než desetileté období do současnosti se hlavní nedostatky ve 
značení snad daly nějak aspoň postupně řešit ……. 
 
             Vyhláška MDS ČR č. 30/2001 Sb. mimo jiné stanoví tvary dopravních značek a jejich symbolů 
a barevné provedení. Rozděluje SDZ: 

− podle provedení na stálé, přenosné a proměnné; 
− podle významu na výstražné, upravující přednost, zákazové, příkazové, informativní a 

dodatkové tabulky; informativní dále dělí na provozní, směrové a jiné. 
 
                        ČČSSNN  EENN  1122889999--11      ––  ttaattoo  nnoorrmmaa  jjee  ččeesskkoouu  vveerrzzíí  eevvrrooppsskkéé  nnoorrmmyy  EENN  1122889999--11::22000011  aa  mmáá  ssttaattuuss  
ččeesskkéé  tteecchhnniicckkéé  nnoorrmmyy..  SS platností od 1.4.2003 nahrazuje tato norma předchozí ČSN 01 8020 v části, 
která se týká svislých dopravních značek. ČSN 01 8020  zůstává nadále platit pouze pro oblast 
vodorovného dopravního značení. V této souvislosti Ministerstvo dopravy a spojů ČR současně zrušilo 
technické podmínky TP 118, které na ČSN 01 8020 navazovaly. Posuzování značek se nově provádí 
podle „Metodiky zkoušení svislých dopravních značek“ dle požadavků ČSN EN 12899-1. 



Tato norma mimo jiné oproti ČSN 01 8020 rozšiřuje požadavky na štít a podpěrnou konstrukci stálých 
svislých dopravních značek a dále pro většinu parametrů zavádí kvalitativní třídy. Výběr kvalitativních 
tříd, které se používají v ČR je uveden v národní příloze NA, ve které jsou rovněž uvedena některá 
ustanovení nahrazených dokumentů potřebných pro správnou aplikaci normy v národních 
podmínkách. 
Rozměry činných ploch dopravních značek stanoví vzorové listy VL 6.1. Zásady pro užití a umísťování 
dopravních značek stanoví technické podmínky TP 65, které nahrazují dřívější TP 118. Oboje předpisy 
jsou schváleny MD ČR. 
Výběr kvalitativních tříd, které se používají v ČR, je uveden v národní příloze NA, ve které jsou rovněž 
uvedena některá ustanovení nahrazovaných dokumentů, potřebných pro správnou funkci normy 
v národních podmínkách. Národní příloha byla zpracována tak, aby v návaznosti na požadavky 
příslušných právních předpisů a dosavadních zkušeností s používáním svislých dopravních značek 
v podmínkách ČR vhodně doplnila a upřesnila některá ustanovení ČSN EN 12899-1. 
 
Norma ČČSSNN  EENN  1122889999--11    je určena pro příslušné orgány státní správy a soukromé společnosti, které 
chtějí na svých pozemcích používat stejné dopravní značení, jaké se používá na veřejných pozemních 
komunikacích – tj. rovněž významově dost podstatná doslovná citace z Úvodu předmětné normy. 
 
 
III.  Vybrané základní právní a technické předpisy pro svislé dopravní značky 
 
            Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky uvedené ve Vyhlášce č.30/2001 Sb., 
případně uvedené v novelizujících vyhláškách – tj. základní právní požadavek na značky !!!  
 
            Na pozemních komunikacích se užívají značky reflexní, prosvětlované a jen ve stanovených 
případech, tj. na místních komunikacích IV.třídy a komunikacích pro cyklisty lze užít i značek 
nereflexních. Na silnicích III.třídy, místních komunikacích III.třídy, účelových komunikacích mohou 
být nereflexní pouze značky upravující stání. 
   
             Pro dopravní značky jsou stanoveny tři základní rozměry : zmenšený, základní a zvětšený. 
Značky zmenšené velikosti lze užít na dopravně méně významných silnicích III.třídy, méně významných 
místních a účelových komunikacích. Značky základní velikosti se užívají na silnicích I. a II.třídy, 
dopravně významnějších silnicích III.třídy nebo dopravně významnějších místních nebo případně 
účelových komunikacích. Značky zvětšené velikosti se užívají na dálnicích, místních komunikacích 
I.třídy a na ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově rozdělených) pozemních 
komunikacích. Na ostatních pozemních komunikacích se užívají jen v odůvodněných případech, např. 
nad vozovkou nebo pro označování zvlášť nebezpečných míst.  
            Značky P4 „Dej přednost v jízdě“  , č. P5 „Dej přednost v jízdě tramvaji“ a č. P6 „Stůj dej 
přednost“ jsou pouze v základním a zvětšeném rozměru! 
 
 
IV.  Vybrané případy požadavků na technický stav svislých dopravních značek 
 
            Na komunikacích ČR se stále vyskytují značky, které v žádném případě nesplňují požadavky 
současné legislativy a ani je nelze zahrnout do řady „úlev“, které pro tyto případy jsou buď oficiálně, 
nebo mnohdy i neoficiálně, uznávány. Varující je ovšem skutečnost, že se na komunikacích ještě stále 
objevují i nové značky, vyrobené už za plné účinnosti vyhlášky č.30 a ČSN EN 12899-1, ale tyto 
značky zadané parametry nesplňují.  
Pro základní obecnou informaci jsou dále vybrány některé i pro naprostého laika poměrně jednoduše 
vizuálně kontrolovatelné podmínky, které musí dopravní značky od 1.4.2003 bezpodmínečně 
splňovat:  
 

o dopravní značky musí vyhovovat požadavkům třídy P3, tzn. že v činné ploše nesmí být žádné 
otvory 



o dopravní značky musí dále vyhovovat požadavkům třídy E2 nebo E3, tzn. že na silniční síti se 
nesmí používat dopravní značky bez ochrany, jen s plochým štítem značky. Za lisovanou, 
tvarovanou nebo profilovanou hranu se považuje dvojitý ohyb okraje štítu SDZ s konstrukční 
výškou prvního ohybu nejméně 15 mm. Činná plocha nesmí zasahovat do ohybu okraje. 
V případě chránění lisovanou, tvarovanou nebo profilovanou hranou nebo vybavené 
ochranným profilem je nutno také mít na zřeteli požadavky na zatížení značky - značky 
s vynechanými, nebo nastřiženými rohy ve vyztužovacím profilu v žádném případě nemohou 
vyhovět předepsaným deformačním zkouškám. 

 

o Plocha štítu SDZ s aplikovanou činnou plochou nesmí vykazovat vypouklý ani vydutý tvar. 

Odchylka od roviny u standardních tvarů SDZ nesmí být větší než 1 % největšího rozměru 

značky. 
 

o Okraj štítu značky musí být rovnoběžný s okrajem činné plochy značky, přičemž přesah štítu 

značky od okraje činné plochy nesmí být větší než 20 mm. Tolerance rovnoběžnosti je do 0,5 % 

délky. 
 

o Poloměry zaoblení činné plochy a štítu značky mají být centrické. Mezery mezi okrajem štítu 

a okrajem činné plochy se v rozích nesmějí zužovat. 
 

o Při rozptýleném denním světle ze vzdálenosti 1 m nesmějí být na 

činné ploše patrny puchýře, rozdíly barevných odstínů (skvrny, 

šmouhy) nebo odlepování okraje fólie. Barevné plochy musí mít 

ostré obrysy. 

 

        U činné plochy značky je posuzována optická účinnost, která je 
charakterizována koloritou (vyjadřuje barevné vlastnosti svislého 
dopravního značení a je určena činitelem jasu a chromatičností) a 
retroreflexí (vratný odraz světla vyjádřený měrným součinitelem 
svítivosti). Některé zásadní nedostatky v těchto parametrech lze opět 
zcela jednoduše určit již prostým vizuálním pohledem. Značek se 
zásadními nedostatky v barevnosti a v retroreflexi je na naší silniční, 
ale tentokrát i na dálniční síti, ještě stále velké množství. 
 
o Duté podpěrné konstrukce (sloupky) musí být na horní straně uzavřené, aby se zabránilo 

vnikání vlhkosti. 
 

o Štít s činnou plochou dopravní značky musí mít na zadní straně štítek na kterém je zřetelně a 
trvale vyznačeno: číslo a datum vydání této evropské normy, příslušnou třídu funkčních 
vlastností výrobků, měsíc a poslední dvojčíslí roku výroby, jméno a obchodní značku nebo jiné 
označení výrobce nebo dodavatele, pokud dodavatel není současně výrobcem. V případě, že 
SDZ neosazuje výrobce nebo dovozce, musí být SDZ označena také štítkem montážní firmy. 

 
            Význam identifikačních štítků na dopravních značkách se hlavně 
doceňuje pro kontrolní činnost majetkových správců (zejména sledování 
délky záruky) a dále i pro řešení „viníků“ některých specifických případů 
osazení dopravních značek. Je zapotřebí také kriticky poznamenat, že 
převážná většina silničních správců realizujících osazení značek v terénu 
vlastními pracovníky ovšem na tyto značky svoje označení (tj. štítek 
montážní firmy) doposud ale neumisťuje. 
          Musím se při této příležitosti ještě kriticky zmínit o dost rozšířeném 
nešvaru na našich silnicích a v poslední době i na dálnicích. Firmy 
dodávající přechodné značení na různé stavby se snaží prezentovat svými 
logy na zadních štítech svých značek. Většinou je přes šablonu nastříkán 
sprejem název firmy, ale dost často je název firmy i nastříkám volně 



ručně bez šablony, nebo je použita nestandardní nálepka. Tento pomalovaný cirkus opravdu na 
naše komunikace nepatří.   
         Dle ČSN EN 12899-1 je v kapitole 7 „Značení, označení štítkem a popis výrobku“, bod č. 7.1.1 

“Značení a označení štítkem“ je striktně uvedeno co a jak má zadní štít značky obsahovat, včetně 
maximálních rozměrů štítků a tyto „pseudoreklamy“ tam opravdu nepatří. 
       Výrobci dopravního značení tyto podmínky dodržují, protože jinak by se nemohli zúčastnit, 
respektive byli by vyřazeni z různých výběrových řízení na dodávky značek pro silniční správce, kteří 
mimo jiné požadavky citované normy vždy vyžadují. V dalším stupni umísťování značek na 
komunikacích již je ale vše jinak?  Myslím si, že silniční správci by po zhotovitelích měli vyžadovat 
dodržování předpisů i na svých stavbách. Zhotovitelé v této věci argumentují, že si takto chrání své 
značení proti krádeži, ale mohu jednoznačně deklarovat, že tuto „ochranu“ si mohou zajistit jiným 
způsobem a to například i štítkem označujícím montážní firmu, jak to také ostatně předpokládá platná 
legislativa. Budu se opakovat, ale musím patřičně zdůraznit, že tento „pomalovaný cirkus“ nám 
zejména na dálniční síti dobrou vizitku nedělá – ostatní dobré výsledky v této oblasti to opravdu 
značně doslova degraduje. 
 
 
 
V. Specifika přenosného dopravního značení 
 

            Oblast přenosného dopravního značení má stále 
v naší republice obrovské nedostatky. Zde podle mého 
názoru doposud jednoznačně chybí potřebná 
důslednost v prosazování požadavků na potřebnou 
kvalitu a úroveň značení, která se již dost běžně 
uplatňuje v oblasti stálého značení. S tímto tvrzením se 
musí ztotožnit všichni, kteří danou problematiku alespoň 
trochu znají a dokáží si o ní utvořit vlastní úsudek. Při 
řadě konzultací s právníky jsem byl dokonce 
upozorňován na obecný právní názor, že značení, které 
neodpovídá požadavkům zákona nemusí někdy ani mít 
potřebnou právní účinnost a to se všemi možnými 

dalšími důsledky, které z této konstatace vyplývají.  
            Pro praktické použití přenosného dopravního značení v terénu stanovují potřebné technické 
podmínky TP 66, II.vydání, nazvané Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích. Centrum dopravního výzkumu Brno dále zpracoval novelizovaná vzorová obecná 
schémata TP 169, nazvané Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích. 
Tyto metodické pokyny byly schváleny MD ČR a účinnost TP 66 je již od 1.1.2004 a TP 169 od 
1.4.2005.   
       Pro možnost dalšího odborného komentáře ke stávajícímu stavu přechodného dopravního značení 
na naši silniční a dálniční síti jsem nejprve z výše uvedených zásad vybral pár základních, ale zcela 
zásadních informací k technickým podmínkám vztahujícím se k přenosnému dopravnímu značení.         
Předpokládám, že těchto opravdu jen pár vybraných, ale podle mého názoru naprosto dostačujících 
informací, může plně posloužit jako určitý základní podklad pro posuzovací, rozhodovací, schvalovací 
a kontrolní činnost všech zainteresovaných subjektů v dané problematice :  
 
• V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to 

vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní zařízení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti 
pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Značení musí být 
odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací. 
 

• Značky užívané k označení pracovních míst musí být provedeny v reflexivním provedení. 
Retroreflexivní materiál svislých přenosných dopravních značek užitých na dálnicích, silnicích pro 



motorová vozidla a místních komunikacích I. třídy musí splňovat vlastnosti minimálně třídy R´2, 
na ostatních pozemních komunikacích minimálně třídy R´1 dle ČSN EN 12899-1. 
 

• Pro přenosné dopravní značení užívané pro označení pracovního místa není dovoleno používat 
svislých značek zmenšené velikosti! V rámci jednoho pracovního místa se smí užívat svislých 
značek pouze jedné velikosti! 
 

• Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a 
pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa. 
 

• Nosný sloupek musí být nejméně do výšky 0,45 m opatřen červenými a bílými pruhy z retroreflexní 
fólie nejméně třídy R´1 o šířce 0,10 – 0,20 m. 
 

• Je povoleno užívání pouze schválených typů podkladních desek. Zakazuje se užívání jakýchkoli 
improvizovaných způsobů upevnění a zajištění značek a dopravních zařízení, jako je např. 
trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny, betonových prefabrikátů, pneumatik 
vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel (vše je doslovná citace z TP 66) 
 

       Znovu se opakuji, ale jsem přesvědčen, že už jen těchto několik výše uvedených technických 
parametrů musí určitě nutit každého zainteresovaného jednotlivce zamyslet se nad současným 
skutečným stavem přenosného značení, zcela běžně používaného na pozemních komunikacích!  
Opravdu je opět docela překvapující, co všechno silniční a majetkoví správci v tomto „dovolí“ různým 
stavebním firmám při osazování přenosného značení na různých výkopech, uzavírkách, omezení 
provozu nebo i značení objížděk. Současně ovšem tato kritika musí být zaměřena i do řad silničních 
správních orgánů. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je upraveno v § 
77 a působnost orgánů státní správy a Policie ČR v § 124 zákona č.361/2000 Sb. Silniční správní 
orgán vydává Stanovení přechodného dopravního značení na základě předložených projektů 
s vyjádřením dopravních inženýrů Policie ČR a majetkových 
správců. V textu Stanovení je s odkazem na příslušnou legislativu 
mimo jiné podmínky i určeno jaké značky je možno k označení 
přechodné úpravy provozu použít (odkazy na zákony, normy, 
vyhlášky, TP apod.). Je možno konstatovat, že následná kontrola 
skutečné realizace tohoto přenosného značení už vůbec nikoho 
ale nezajímá! Zejména menší stavební firmy na tuto skutečnost 
„hřeší“ a na komunikacích zcela běžně používají staré nereflexivní 
značky, z různých předchozích staveb značky značně poničené, 
mnohdy již nečitelné, s ručně dopsanými údaji, v nepřípustných 
sestavách apod. Často osazují i neschválené typy světelné 
signalizace, použité sloupky v nesprávné podobě a s nereflexní 
úpravou, pro podstavce používají nestandardizované prvky, jako 
jsou např. různé pneumatiky se zalitým betonem atd.  
Na dálniční síti již jsou tyto záležitosti většinou už řešeny opravdu profesionálně, pouze menší 
nedostatky se na některých dodavatelských akcích vyskytují v nepoužívání správného retroreflexního 
materiálu třídy R´2 na instalovaném přechodném značení. 
 
        Podle mého orientačního průzkumu náhodně vybraných staveb na silniční síti (výkopy, havárie, 
opravy), uskutečněném koncem září  roku 2007, bylo neuvěřitelných více než 80%  použitých 
přechodných značek z různých důvodů naprosto nezpůsobilých pro daný účel  anebo ve 25% případů 
bylo přenosné dopravní značení navíc osazeno v rozporu s konkrétní situací – tzn., nebylo osazeno 
v souladu se skutečným stavem prací.  
 
       Tato situace se časově nijak radikálně kvalitativně nemění, dokonce si dovolím konstatovat, že se 
spíše zhoršila a to díky většímu počtu stavebních prací zasahujících do vozovek. 
 
 



 
VI.  Závěr k problematice svislého dopravního značení 
 
          Zcela zajisté lze obecně konstatovat, že na komunikacích vyššího dopravního významu se u nás 
celková obecná úroveň svislého trvalého dopravního značení postupně zlepšila. Pro přechodné značení 
se ale toto tvrzení o zlepšení úrovně bohužel už nedá použít obecně. Příčinu tohoto stavu lze ale 
poměrně jednoduše vysledovat v užité praxi. Z celé řady konkrétních případů je možno totiž 
konstatovat, že je zejména zapotřebí zlepšit následnou kontrolní činnost příslušných úřadů a 
institucí v oblasti dodržování podmínek vydaných „Stanovení“ pro místní úpravy provozu. Stanovení 
dopravního značení je vydáváno na základě předložených projektů s vyjádřením dopravních inženýrů 
Policie ČR a majetkových správců. V textu Stanovení je, s odkazem na příslušnou legislativu, mimo 
jiné podmínky i určeno jaké značky je možno k označení stálé či přechodné úpravy provozu použít 
(odkazy na zákony, normy, vyhlášky, TP  apod.). Silniční správci, v rámci svých výběrových řízení na 
nákup dopravních značek, si již dost pečlivě hlídají potřebnou kvalitu a technickou úroveň 
dodávaných dopravních značek od jejich výrobců.  Ale ve fázi užití dopravních značek v praxi, tj. v 
reálném umisťování značek na stavbách, různých omezení provozu, už chybí určitá zpětná 
vazba, tj. chybí potřebný dohled na skutečné dodržování určených podmínek vydaného 
Stanovení.   


