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Abstrakt 
Cílem této diplomové práce je ověřit správnost umístění svislých dopravních značek na 
vybraných křižovatkách a u některých z nich posoudit kolorimetrické a retroreflexní 
vlastnosti. Pokud některé značky nevyhoví, je třeba navrhnout řešení. Na konci této práce je 
shrnutí kolik značek nevyhoví a následné procentuální vyčíslení.  
  
Klíčová slova 
Křižovatka, svislé dopravní značení, kolorimetrie, retroreflexe, psychologie řidiče, vnímání 
značek  
  
  
  
Abstract 
The aim of this thesis is to verify the accuracy of the location of the vertical road signs at 
selected intersections and to consider colorimetric and retroreflective properties of some of 
them. If some brands fail, it is necessary to propose solutions. At the end of this work there is 
a summary of how many brands fail and subsequent percentaual quantification.  
  
Keywords 
Intersection, vertical traffic signs, colorimetry, retroreflectivity, psychology of driver, 
perception of road signs  
… 
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1. ÚVOD 
Svislé dopravní značky jsou neoddělitelnou součástí každé křižovatky a upravují provoz 

dopravního proudu. V současné době se na pozemních komunikacích můžeme potýkat 

s vysokým množstvím svislých dopravních značek, které jsou ne vždy osazeny účelně či 

funkčně. Značka, která není správně umístěna, nemá požadované vlastnosti činné 

plochy nebo její sdělení neodpovídá dopravní situaci, může být důvodem dopravní 

nehody. Abychom snížili toto riziko, musí být značení dobře viditelné, ničím nezakryté 

a nesmí splývat s okolím. Dalším významným faktorem je správné boční, výškové a 

směrové umístění, stejně tak musí mít činná plocha značky požadované kolorimetrické 

a retroreflexní vlastnosti. V neposlední řadě je důležité, aby bylo značení srozumitelné a 

řidič si z něj vzal podstatné informace.  

Cílem této práce je zjistit kvalitu a správnost umístění svislých dopravních značek na 

mnou vybraných brněnských křižovatkách. Úkolem je cca 100 m od hranice křižovatky 

měřit boční, výškové i směrové (jak daleko jsou od sebe) umístění značek. Dále na 

některých značkách ověřit kolorimetrické a retroreflexní vlastnosti. Ze zjištěných dat 

bude provedena analýza současného stavu svislého dopravního značení na konkrétních 

křižovatkách a bude navrženo řešení, které by mělo přispět k bezpečnějšímu a 

plynulejšímu provozu.  

V první kapitole se budu zabývat rozdělením svislých dopravních značek podle jejich 

rozměrů, provedení, světelně technických vlastností, významu a jejich konstrukce (štítu, 

nosné konstrukce, základů). V následující části se zaměřím na základní zásady jejich 

užití, což znamená, že by měly být účelné, srozumitelné, viditelné, výstižné, udržované 

a také na požadavky umístění s ohledem na provoz (boční, výškové a směrové osazení). 

Ve třetí kapitole popíši vlastnosti činné plochy, jejíž kvalita se ověřuje zkouškami 

kolorimetrie a retroreflexe. Ve čtvrtém oddílu se budu zabývat psychologií a vnímáním 

dopravních značek řidiči. Právě interakce značek s řidiči je důležitá vzhledem 

k bezpečnosti dopravy. Budu se zabývat otázkou, kolik dopravních značek a za jak 

dlouho je řidič schopen si zapamatovat. Podstatná je také jednoduchost a srozumitelnost 

značení, které řidiči poskytne důležité informace, ale nebude ho rušit při řízení. V páté 

kapitole popíši některé případy, kdy je možné značku odstranit, aniž by to mělo vliv na 
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provoz, jak snižovat hustotu dopravního značení, že je vhodné užívat značky, které jsou 

platné. Kapitola šestá se zabývá měřením umístění, vlastností činné plochy a 

vyhodnocováním svislého značení na vybraných křižovatkách.  
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2. ROZDĚLENÍ SVISLÝCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK 
Svislé značky jsou zobrazeny na tabulích, panelech apod. a jsou umístěny nad 

úrovní pozemní komunikace. Na pozemních komunikacích se smějí užívat jen značky 

uvedené ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tvary symbolů 

značek se nesmějí měnit. To neplatí pro značky se symboly, které mohou být obráceny 

a se symboly, číslicemi apod., které se uvádějí jen jako vzory. Jejich provedení musí 

odpovídat konkrétní dopravní situaci, kterou označují.[1] Dopravní značky jsou tvořeny 

snadno rozlišitelnými piktogramy, které by měly být co nejjednodušší při zachování 

jednoznačné interpretace jejich významu. Jedná se o zařízení, která upozorňují 

účastníky silničního provozu na místa s hrozícím nebezpečím, ukládají jim zákazy a 

příkazy, mohou je omezovat, popřípadě poskytovat různé informace. Mimo dopravních 

značek je silniční proud na pozemních komunikacích řízen, zabezpečován a 

usměrňován také pomocí dalších dopravní zařízení a světelnými a akustickými 

signály.[11] V roce 1968 vznikl ve Vídni dokument nazývající se Úmluva o silničním 

provozu, který byl napsán proto, aby se usnadnil mezinárodní silniční provoz a také se 

zvýšila bezpečnost na komunikacích. Tohoto chtěly členské státy dosáhnout tím, že 

přijaly jednotná pravidla. V této úmluvě se v kapitole 1 a článku 4 nazvaném “Dopravní 

značky a signály” zabývají smluvní strany zásadami správného a účelného používání 

dopravního značení.[29] 

2.1 Rozměry značek 
Všechny značky mají pevně dány své  vnější rozměry, které určují jejich základní 

velikost (podle VL 6.1 velikost 2). Velikostí značky jsou myšleny rozměry  její činné 

plochy (např. fólie) značky. Pro vybrané tvary značek se od základní velikosti odvozuje 

velikost zmenšená (velikost 1) a velikost zvětšená (velikost 3). 
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Velikost Trojúhelník Kruh Čtverec Obdélník Osmiúhelník 

zmenšená-1 700 500 - - - 

základní-2 900 700 500 500x700 700 

zvětšená-3 1250 900 750 dle VL 6.1 900 

         Tabulka 1: velikost svislých dopravních značek [1] 

 Značky zvětšené velikosti se užívají na dálnicích, místních komunikacích I. třídy 

a na ucelených tazích dalších dopravně významných (zejména směrově rozdělených) 

pozemních komunikací. Na ostatních pozemních komunikacích se užívají jen 

v odůvodněných případech, např. nad vozovkou nebo pro označování zvlášť 

nebezpečných míst. 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 zmenšené velikosti lze užít na 

dopravně méně významných silnicích III. třídy, méně významných místních a 

účelových komunikacích. Značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě“, č. P 5 „Dej přednost 

v jízdě tramvaji“ a č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ jsou pouze zvětšené a základní 

velikosti.[1] 

2.2 Rozdělení značek podle provedení (umístění) 
2.2.1 Stálé značky 

Tyto značky jsou pevně zasazeny do terénu na sloupku nebo jiné nosné 

konstrukci. Jejich umístění se provádí vedle vozovky nebo nad vozovku.[1] 

2.2.2 Přenosné značky 

Značky jsou na konstrukci, sloupku nebo stojanu, které nejsou pevně 

zabudovány do terénu.  I přesto musí být značka osazena s dostatečnou stabilitou. 

V odůvodněných případech můžeme značku osadit i na vozovce. Přenosné značky jsou 

nadřazeny značkám ostatním a zároveň by nemělo docházet k významovým rozporům 

se značkami stálými. Červené a bílé pruhy na sloupcích musí být z retroreflexního 

materiálu a jejich šířka je 100-200 mm.[1] 
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2.2.3 Proměnné značky 

Tyto značky jsou používány tam, kde je systém operativního řízení a organizace 

provozu závislý na aktuální dopravní situaci, povětrnostních vlivech apod. 

a) spojité zobrazení - barvy i symboly jsou stejné jako u značky stálé, 

plocha značky může být rozdělena mezerami mezi otáčivými částmi 

značky. Ty se mohou měnit např. otáčením trojbokých nebo vícebokých 

hranolů, otáčením dvoustranné žaluzie, posouváním rolety se 

zobrazenými prvky, otáčením štítu; 

b) nespojité zobrazení - tyto značky jsou provedeny pomocí svítících bodů, 

které v určité vzdálenosti vypadají jako jednotlivé plochy nebo čáry, 

musí mít tmavý podklad se světlými nápisy, symboly a ohraničením. [1] 

2.3 Rozdělení značek dle světelně technických vlastností 
2.3.1 Reflexní značky 

Jsou to takové značky, které mají svou činnou plochu tvořenou retroreflexním 

materiálem. Retroreflexe je velice podstatná vlastnost, která zajišťuje viditelnost 

dopravních značek za tmy díky odrážení paprsků světel vozidla od reflexního materiálu. 

Kolorita je vlastnost, která má zajistit správnou barevnost značek a jejich optimální 

viditelnost, a to po celou dobu životnosti značky.[18] Dle ČSN EN 12899-1 se dělí 

tento materiál na třídy RA1, RA2 a RA3, s ohledem na své světelně technické 

vlastnosti. Pokud není uvedeno jinak, musí být retroreflexní materiál minimálně třídy 

retroreflexe RA1 a kolority třídy CR2. Nastanou-li zvlášť významné dopravní situace 

(změna organizace dopravy, místa vyžadující zvýšenou pozornost apod.), pak reflexní 

značky upozorňující na tyto situace mohou být osvětleny vnějším nebo vnitřním 

světelným zdrojem, ovšem jen v případě, že nedojde k oslnění ridičů. Chceme-li 

zdůraznit zvlášť důležité nebo nebezpečné místo, zvýrazníme značku rámem 

z retroreflexního žlutozeleného fluorescenčního materiálu. Podklad i zvýrazňovaná 

značka jsou provedeny z retroreflexního materiálu třídy RA3.[1] 

2.3.2 Nereflexní značky 

Plocha takových značek není tvořena materiálem s retroreflexními vlastnostmi 

nebo je provedena z neretroreflexní nátěrové hmoty.[1] 
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2.3.3 Prosvětlované značky 

Jedná se o takové značky, které obsahují vnitřní světelný zdroj. I přes přítomnost 

světelného zdroje se doporučuje provádět značky z retroreflexního materiálu pro případ, 

že by došlo k výpadku světelného zdroje a tudíž byly zajištěny světelně technické 

vlastnosti značek.[1] 

2.3.4 Osvětlované značky vnějším světelným zdrojem 

Tyto značky mají vlastní vnější světelný zdroj a je žádoucí, aby se tento zdroj 

světla nacházel pod konstrukcí značky. Osvětlení by nemělo měnit koloritu činné 

plochy značky. I tady je požadavek na splnění retroreflexních vlastností značky.[1] 

2.4 Rozdělení podle významu  
Podle významu se značky dělí do skupin rozlišených písmeny velké abecedy dle 

vyhlášky č. 30/2001 Sb.: 

a) výstražné (skupina A) 

b) upravující přednost (skupina P) 

c) zákazové (skupina B) 

d) příkazové (skupina C) 

e) informativní: 

1. provozní (skupina IP) 

2. směrové (skupina IS) 

3. jiné (skupina IJ) 

f) dodatkové tabulky (skupina E) [1] 

 

2.4.1 Výstražné značky 

Výstražné značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu hrozí nebezpečí a 

kde musí dbát zvýšené opatrnosti. Doplňující údaje k výstražným značkám se uvádějí 
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jen na dodatkové tabulce. (1) Mimo tří druhů návěstních desek a dvou druhů 

výstražných křížů pro železniční přejezdy se jedná o značky trojúhelníkové s červeným 

lemem. Mohou upozorňovat na směrové oblouky, protisměrné směrové oblouky, na 

větší sklony komunikace, na různá omezení na komunikaci, jako jsou stavební práce, 

různá zužování jízdních pruhů, na ostatní účastníky provozu, jako jsou chodci, cyklisti a 

jiní, na různá úskalí díky vlivům počasí (náledí, vítr aj.). Návěstní desky se dělí podle 

vzdálenosti od železničního přejezdu (240 m, 160 m, 80 m) a výstražné kříže podle 

toho, zdali se jedná o železniční přejezd jednokolejný, nebo vícekolejný.[1] 

Příklad výstražné značky:[3] 

Č. A 1b: tato dopravní značka nás upozorňuje na levotočivý oblouk vlevo a u 

komunikace je osazena tehdy, je-li za obloukem alespoň 250 m rovný úsek 

                                    

Obrázek 1: výstražná značka     

2.4.2 Značky upravující přednost 

Značky upravující přednost stanoví přednost v jízdě v provozu.[1] Značky dávají 

informaci o tom, kdo se nachází na komunikaci hlavní a kdo na komunikaci vedlejší, 

kdy dát přednost tramvaji, kdy na komunikaci zastavit nebo kdy má protijedoucí 
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vozidlo přednost a kdy ne. Značky jsou různých tvarů i barev a z vizuálního hlediska se 

nedá poznat, že patří do jedné skupiny značek. 

Příklady některých značek upravujících přednost:[3] 

Č. P 2: tuto značku používáme na hlavní pozemní komunikaci, hlavně v obci. Můžeme 

ji použít i uvnitř větších a složitějších křižovatek. Značka platí pro nejbližší 

křižovatku. 

                               

Obrázek 2: značka upravující přednost   

2.4.3 Zákazové značky 

Zákazové značky ukládají účastníkům provozu zákazy nebo omezení. Doplňující 

údaje k zákazovým značkám se uvádějí zpravidla na dodatkové tabulce, pouze ve 

výjimečných případech a pokud to není na újmu čitelnosti značky, ve spodní části 

značky.[1] Tyto značky mají všechny kulatý tvar a až na šest vyjímek (značky, které 

ukončují zákaz, např. B 21b Konec zákazu předjíždění aj. a značka B 2 Zákaz vjezdu 

všech vozidel) mají všechny červený okraj lemující obvod značky. Zákazové značky 

povětšinou zakazují vjezd vozidel do určitých míst z nějakého důvodu. Buď je malá 

průjezdná výška podjížděného objektu, nebo je někde omezení pro vozidla s vysokou 
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hmotností, můžeme vyloučit z určitých míst motorovou dopravu nebo nepovolit vjezd 

vozidlům s nebezpečným nákladem a podobně. 

Příklad zákazové značky:[3] 

Č. B 4: značka je pro nákladní automobily, pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální 

automobily s hmotností převyšující 3 500 kg. S pomocí dodatkové tabulky E 5 lze 

zákaz rozšířít i na nákladní automobily, tahače přívěsu nebo návěsu, speciální 

automobily lehčí než 3,5 t nebo naopak zúžit pro automobily těžší. 

                                     

Obrázek 3: zákazová značka     

     

2.4.4 Příkazové značky 

Příkazové značky ukládají účastníku provozu příkazy. Doplňující údaje 

k příkazovým značkám se uvádějí jen na dodatkové tabulce.[1] Příkazové značky jsou 

kulatého tvaru s modrým pozadím a bílým symbolem, popřípadě bílým symbolem, 

který je přeškrtnutý červeným pruhem znamenajícím konec příkazu, který je značkou 

udáván. Na rozdíl od zákazových značek je nyní přikazováno, kde se musí účastník 

provozu pohybovat nebo co musí dělat a podobně. 
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Příklad příkazové značky:[3] 

Č. C 2b: značka přikazuje jízdu tím směrem, kterým šipka ukazuje. 

                                   

Obrázek 4: příkazová značka    

2.4.5 Informativní značky  

Informativní dopravní značky (základní označení I) poskytují účastníku provozu nutné 

informace nebo slouží k jeho orientaci či mu ukládají určité povinnosti. Doplňující 

údaje k informativním dopravním značkám se uvádějí na dodatkové tabulce nebo na 

značce, pokud to není na újmu čitelnosti značky.[1] 

Příklad informativní značky:  

                                                   
   

Obrázek 5: informativní směrová značka  
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2.4.6 Dodatkové tabulky 

Dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam značky, pod kterou 

jsou umístěny. Při volbě nápisů je nutno respektovat zásadu srozumitelnosti při 

maximální stručnosti.[1] 

Příklad dodatkové tabulky: 

    

Obrázek 6: dodatková tabulka 1  

 

2.5 Konstrukce svislých dopravních značek 
2.5.1 Konstrukce značky 

Skládá se ze štítu, který má na své čelní straně činnou plochu a na straně zadní 

jsou prvky k uchycení značky na nosnou konstrukci pomocí spojovacího materiálu. 

V činné ploše nesmějí být žádné otvory a nesmí docházet k elektrochemické korozi 

vlivem kombinace různých prvků materiálu[1]. Nežádá-li si objednatel jinak, pak je 

poloměr zaoblení rohů menší než 10 mm. Pokud jsou štíty svislých dopravních značek 

vyztuženy přídavnými výztužnými prvky, pak musí být upevněny ke štítu podle 

požadavků uvedených v tabulce.[9] 
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Tabulka 2: otvory v činné ploše[9] 

 

Hrany štítů zase musí odpovídat požadavkům uvedeným v tabulce. 

 

Tabulka 3: hrany štítů dopravních značek[9] 

Pro názorný příklad, jak se značky upevňují, jsem si vybral firmu Značky Praha, kde 

mají tři různé druhy štítů, které jsou uvedeny níže včetně obrázků. 

a) Typ L – štít značky s lisovaným okrajem 

Štít značky se vyrábí pomocí technologie dvojitého ohybu okraje 

lisováním plechu, jehož povrch je chráněn zinkem. Takto vyrobený 

dvojitý okraj dopomáhá štítu značky k vysoké odolnosti vůči vnějším 

vlivům, obzvláště pak proti bodovým silám, zatížení od větru a zatížení 

od sněhu.[5] 
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Obrázek 7: montážní přípoj typ – L[5]   Obrázek 8: značka na sloupku 1[5] 

 

b) Typ R – značka ztužená rámečkem 

Ocelový plech se zinkovou povrchovou ochranou a rámeček z taženého 

hliníkového profilu tvoří štít značky. Vysoká odolnost štítu značky proti 

působení vnějších sil, obzvláště proti bodovým silám, zatížení od sněhu 

a větru.[6] 

   

Obrázek 9: montážní spoj typ – R[6]   Obrázek 10: značka na sloupku 2[6] 
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c)  Typ LM – mechanicky měnitelné dopravní značky  

Štít značky je vyroben technologií dvojitého ohybu okraje lisováním       

plechu, který má povrchovou ochranu zinkem. U tohoto štítu lze měnit 

význam symbolu dopravní značky díky mechanicky otočné přídavné 

části štítu značky (max. 2 symboly). Jednotlivé polohy štítu jsou 

zajištěny s pomocí plastového otočného zámku.[7] 

 

Obrázek 11: pozice mechanicky měnitelné značky[7] 

2.5.2 Nosná konstrukce 

Jako nosnou konstrukci značky můžeme použít sloupek, stojku (příhradová nebo 

z válcovaného profilu), konzolu nebo jinou konstrukci, kotvící patku, díky níž můžeme 

nosnou konstrukci značky osadit do terénu. Kotvící patky nemusí být ovšem použity 

pokaždé. Upevňovací prvky i nosná konstrukce musí vyhovovat požadavkům dle ČSN 

EN 12 899-1. Základy či upevněním do již existujících konstrukcí se už ale norma 

nezabývá. Značky můžeme osadit na již stávající konstrukce (sloup veřejného osvětlení 

aj.) nebo na přilehlý objekt.[1] Velkoplošné značky se osazují na nosné konstrukce, jako 

jsou příhradové konstrukce nebo stojky z válcovaných profilů z oceli nebo tažených 

profilů z hliníkové slitiny či na portály.[20] 
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2.5.3 Základy 

Betonové základy standardních značek musí být z betonu minimální třídy          

C16/20-XF2 nebo z betonového prefabrikátu stejných vlastností. Základy 

velkoplošných značek musí být z betonu min. třídy C20/25-XF2 a portálu z betonu min. 

třídy C25/30-XF4. Kotevní prvky, které zabetonujeme do základu (např. kotevní 

šrouby) musí být zásadně z nekorodujících materiálů nebo musí být jejich povrch 

upraven proti korozi.[20] 

 

3. ZÁKLADNÍ ZÁSADY UŽITÍ A UMÍSTĚNÍ 

DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 
3.1 Rozdělení podle užití: 

• účelnost 

• srozumitelnost 

• výstižnost 

• viditelnost 

• údržba 

3.1.1 Účelnost 

Dopravní značky a dopravní zařízení musí dohromady se světelnými a 

akustickými signály vytvářet ucelený systém organizace a řízení provozu. Je důležité, 

aby jejich použití bylo provedeno do takové míry a takového rozsahu, jak to nezbytně 

vyžaduje bezpečnost, plynulost provozu nebo jiný důležitý veřejný zájem. Je velmi 

žádoucí používat co nejmenší počet značek a na správných místech tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost i plynulost dopravního proudu. Používání nadbytečného množství 

značek vede ke snížení důležitosti dopravního značení. Zákazové, příkazové a omezující 

značky neužíváme tam, kde se vychází z obecných ustanovení pravidel provozu. Ovšem 

pokud si situace vyžaduje zdůraznění nebo se jedná o změnu (respektive zrušení) 

předcházející místní úpravy provozu, je důležité osadit tyto značky i tam, kde platí 
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obecná ustanovení pravidel provozu. Značky a dopravní zařízení používáme pouze po 

dobu nezbytně nutnou a opadnou-li důvody pro jejich užití, značka musí být 

bezprostředně odstraněna.[1] 

   

Obrázek 12: dopravní značení 1 [13]   Obrázek 13: dopravní značení 2 [14] 

3.1.2 Srozumitelnost a výstižnost 

Dopravní značení musí být pro účastníky provozu zcela srozumitelné, výstižné, 

jednoznačné, úplné a intuitivní. Provedení tohoto značení se vytváří podle jednotných 

zásad stanovených s ohledem na intenzitu provozu, stavební a dopravně technický stav 

pozemní komunikace a obecná pravidla, kterými se pohyb vozidel v provozu řídí. 

Nejedná se ovšem pouze o označení dopravních situací, ale také o pomoc řídit a 

usměrňovat provoz tak, aby byl bezpečnější, plynulejší a hospodárnější. Dopravní 

značení musí poskytovat co nejvíce skutečných informací o dané dopravní situaci při 

zachování co možná nejmenšího počtu dopravního značení. Rozhodovací proces řidiče 

je nutno rozložit po dráze i času tak, aby na jeho schopnosti nebyly kladeny 

nepřiměřené nároky. Dopravní značení tudíž musí řidiči poskytnout dostatečný prostor 

pro jeho rozhodování. Návaznost sdělovaných informací  musí umožňovat, aby řidič co 

nejméně zatěžoval svou paměť a ihned se zbavoval vjemů, které nebyly potřebné pro 

rozhodování a soustředil se na řízení vozidla. Umístění značek jedné od druhé je závislé 

na rychlosti umožněné na dané komunikaci. Na určité trase pozemní komunikace 

s danou návrhovou rychlostí je nutno značky a dopravní zařízení stejného druhu 

umisťovat ve stejných vzdálenostech. [1] 
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Obrázek 14: dopravní značení 3 [15]   Obrázek 15: dopravní značení 4 [16] 

 

3.1.3 Viditelnost 

Značky a dopravní zařízení musí být těmi účastníky provozu, pro které jsou 

určeny, viditelné z dostatečné vzdálenosti. Mimo obec by měl řidič vidět značku ze 

vzdálenosti minimálně 100 m, v obci je tato hodnota nejméně 50 m. Značky ani 

dopravní zařízení nesmějí být v zákrytu jiných předmětů, jako jsou například větve 

stromů, keře, reklamní transparenty apod. Hrozí-li, že by značky nebo dopravní 

zařízení, které významně ovlivňuje provoz (zejména značky upravující přednost nebo 

stanovující zákazy nebo omezení) splývaly s okolím, pak musíme tyto značky nebo 

dopravní zařízení vhodně upravit, popřípadě značku opakovat i při levém kraji vozovky 

či nad vozovkou.[1] 
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Obrázek 16: dopravní značení 5 [17] 

 

3.1.4 Údržba 

Dopravní značení musí být řádně udržováno, aby byla zachována jeho správná 

funkce. Značky se musejí pravidelně čistit a obnovovat a musíme zajistit jejich včasnou 

viditelnost. Je také třeba zajistit dostatečné zabezpečení konstrukce značek, aby 

nedocházelo k deformacím, posunům či pootočením vlivem povětrnostních podmínek 

nebo provozu. [1] 

 

3.2 Rozdělení podle umístění 
• ve vztahu ke směru provozu (boční, výškové, směrové) 

• vzdálenost před označovanými místy 

• vzdálenost mezi značkami 
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• počet značek 

3.2.1 Ve vztahu ke směru provozu 

Boční umístění - značky ani jejich nosné kontrukce nesmějí zasahovat do 

dopravního prostoru daného volnou šířkou pozemní komunikace. Nejnižší hodnota 

vodorovné vzdálenosti bližšího okraje značky nebo dopravního zařízení včetně nosné 

konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, popřípadě vozovky, je mimo 

obec 0,50 m a největší vzdálenost je 2,00 m. Ve zvláštních případech je  možné v obci 

snížit nejmenší vzdálenost až na 0,30 m. Osadíme-li značky do průchozího prostoru pro 

chodce, pak zde musí zůstat volná šířka 1,50 m. Ve stísněných poměrech lze průchozí 

prostor bodově snížit až na hodnotu 0,90 m.[1] 

 

Obrázek 17: boční umístění mimo obec[1] 

 

Obrázek 18: boční umístění v obci[1] 

Výškové umístění - spodní okraj nejníže umístěné standardní značky (včetně dodatkové 

tabulky) je nejméně 1,20 m nad úrovní vozovky. U velkoplošné značky je tato hodnota 

1,50 m nad úrovní vozovky. Osadíme-li značku do průchozího prostoru pro chodce, je 
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spodní okraj nejníže umístěné značky (včetně dodatkové tabulky) 2,20 m. Je-li  nutné 

umístit značku do průjezdného prostoru pro cyklisty, pak spodní okraj nejníže umístěné 

značky (včetně dodatkové tabulky) je ve výšce nejméně 2,50 m nad úrovní stezky pro 

cyklisty nebo stezky pro chodce a cyklisty. Spodní okraj nejníže umístěné značky nesmí 

být ve výšce větší než je 2,70 m nad úrovní vozovky, stezky nebo terénu.[1] 

 

Obrázek 19: výškové umístění v prostoru pro chodce[1] 

 

Obrázek 20: výškové umístění nejníže umístěné značky[1] 

Směrové umístění - značky a dopravní zařízení se umisťují přibližně kolmo ke směru 

provozu. Maximální účinek odrazu světelných paprsků  reflektorů vozidel od reflexních 

značek a reflexních zařízení by měl být mimo obec přibližně 100 m, v obci by tato 

hodnota měla být zhruba 50 m.[1] Všechny tyto hodnoty vycházejí z historie 

umisťování dopravních značek a ze zkušenosti, že právě tato čísla zajišťují potřebnou 

míru bezpečnosti pro provoz i pro značku. 

 

3.2.2 Vzdálenost před označovanými místy 

Mimo obec osazujeme výstražné značky ve vzdálenosti 100-250 m před 

označovaným místem, v obci je tato vzdálenost nižší, konkrétně 50-100 m. Stane-li se, 

že tyto vzdálenosti nemůžeme z nějakého vážného důvodu dodržet, je možno osadit 
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příkazovou značku i v jiné vzdálenosti od označovaného místa než jsou uvedeny výše, 

ale musíme příkazovou značku doplnit o příkazovou tabulku č. E 3a „Vzdálenost“ 

s udáním skutečné vzdálenosti k označovanému místu. Pokud je délka nebezpečného 

úseku delší než 500 m, pak se k výstražné značce osazuje dodatková tabulka č. E 4 

„Délka úseku“ se skutečnou délkou úseku. U značek upravujících přednost se 

vzdálenosti liší a jsou uvedeny pro každou značku zvlášť. Zákazové značky osazujeme 

v místech, odkud zákaz nebo omezení platí, popřípadě jeho platnost končí. Chceme-li, 

aby zákaz či omezení platilo i za křižovatkou, musíme zákazovou značku za 

křižovatkou zopakovat. Použijeme-li značku předběžně, pak se k ní osazuje dodatková 

tabulka se skutečnou vzdáleností k místu, odkud zákaz nebo omezení platí. Jestli 

budeme potřebovat značku zdůraznit, můžeme ji  v průběhu zákazu nebo omezení 

opakovat. Značky ukončující úsek platnosti zákazu či omezení se užívá tehdy, končí-li 

úsek platnosti zákazu nebo omezení mimo křižovatku. U příkazových značek se 

používají obdobné zásady umisťování jako u značek zákazových. Osazují se u míst, kde 

příkaz začíná, popřípadě končí. Pokud má platnost značky platit i za křižovatkou, je 

nutné tuto značku za křižovatkou opakovat. Použijeme-li předběžnou značku, musíme 

k ní na dodatkové tabulce uvést skutečnou vzdálenost k místu, odkud příkaz platí. 

Informativní značky se umisťují s přihlédnutím k jejich významu zpravidla u místa, ke 

kterému se vztahují.[1] 

 

3.2.3 Vzdálenost mezi značkami 

Vzájemná vzdálenost v podélném směru mezi jednotlivými značkami by měla 

být taková, aby je řidič dokázal včas vnímat. Na dálnicích a silnicích pro motorová 

vozidla je minimální vzdálenost značek 100 m. Na odpočívkách a větvích 

mimoúrovňových křižovatek je to 30 m. Na ostatních komunikacích je minimální 

vzdálenost 30 m, v obcích na málo dopravně významné komunikaci může výjimečně 

klesnout vzdálenost jednotlivých značek až na 10 m.[1] 
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Obrázek 21: podélná vzdálenost značek na dálnici a SMV[1] 

 

Obrázek 22: podélná vzdálenost značek na pozemních komunikacích mimo dálnice a SMV[1] 

 

3.2.4 Počet 

Na jednom sloupku nebo jiné nosné konstrukci se nesmí umístit víc než dvě 

značky. Do tohoto počtu se ovšem nezahrnují dodatkové tabulky. Tato zásada se 

nevztahuje na směrové tabule (značky č. IS 1a až IS 5, č. IS 19 a až IS 19d), na návěsti 

před křižovatkou umístěné nad vozovkou, na značky označující název ulice (č. IS 22a 

až IS 22f) a na značky, které označují kulturní, turistický nebo komunální cíl (č. IS 24a 

až IS 24c) Na těchto značkách můžeme uvádět až šest cílů, přičemž se doporučuje 

uvádět maximálně deset informačních údajů (název cíle, číslo silnice, údaj o vzdálenosti 

a symbol)[1] 

4. KONTROLA ČINNÉ PLOCHY ZNAČEK 
4.1  Měření retroreflexe 

 Měření retroreflexe se provádí hlavně proto, aby se ověřila viditelnost dopravní 

značky za tmy, kdy je právě viditelnost značek zajištěna odrazem světel vozidla od 

retroreflexní fólie. Požadavky na hodnotu retroreflexe se odlišují a proto jsou rozděleny 

do tříd – RA1, RA2 a RA3[8] Při testování musí minimální počáteční hodnota 

součinitele retroreflexe RA (cd.lx-1m-2) retroreflexního materiálu s balotinou odpovídat 
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příslušným hodnotám uvedeným v tabulce 4 nebo 5.[9] Balotina jsou skleněné 

mikrokuličky, které slouží jako příměs do nátěrových látek, v tomto případě svislého 

dopravního značení.[19] Součinitel retroreflexe (RA) všech tištěných barev s výjimkou 

bílé nesmí být nižší než 70 % odpovídajících hodnot uvedených v tabulkách 2 nebo 3 

pro třídu RA1 nebo RA2.[9]  Základní požadavky pro měření uvádí ČSN EN 12899-1, 

kde se měřeným vzorkem rozumí barevná plocha svislé dopravní značky. Měření 

retroreflexe provádíme retroreflektometrem při pozorovacím úhlu 20´ (úhel alfa). Úhel 

osvětlení ve směru horizontálním je nulový (beta 2) a ve směru vertikálním je 5° a 30° 

(beta 1). Měření se provádí na fóliích barvených ve hmotě nebo s nalepenou 

transparentní barevnou fólií i na fóliích barvených sítotiskem nebo digitálním tiskem. 

Při měření se vyberou tři čistá místa, pokud taková nejsou, musíme značku dostatečně 

očistit, a měříme namátkou na třech námi zvolených bodech na jedné barevné ploše. 

Takto změříme na svislé dopravní značce všechny barevné plochy u nichž budeme chtít 

znát hodnotu retroreflexe.[12] Retroreflexní značky bývají často specifikovány 

koeficientem intenzity jasu (CIL-coefficient of luminance intensity), který je dán 

podílem odražené intenzity jasu ku osvětlení dopadajícímu na jednotku plochy štítu. 

Může se mu také říkat specifická plošná intenzita a jednotky jsou cd/lx*m2. Značka by 

měl mít vždy hodnotu svítivosti v mezích od 30 cd/m2 do 100 cd/m2. Optimální hodnota 

je 80 cd/m2 a minimální je 3 cd/m2, aby bylo zajištěno aspoň malé procento funkčnosti 

značky. Ta bývá svým používáním opotřebena a při ztrátě 80 % retroreflexních 

vlastností by měla být vyměněna (což odpovídá cca 8-15 rokům uvedení do provozu). 

Vysoce kvalitní bílá plocha značky ztrácí až 4 cd/lx*m2. Čištění dopravních značek 

přispívá k jejich delší životnosti.[27] Dle mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) 

vycházejí úhly, při kterých se měří retroreflexe, ze vzorového auta a uložení značky u 

komunikace.[30] 
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Obrázek 23: vzorové auto dle CIE[30] 

 

Obrázek 24: vzorová komunikace dle CIE[30] 
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Tabulka 4: součinitel retroreflexe, třída RA1[9] 

 

Tabulka 5: součinitel retroreflexe, třída RA2[9] 

Jako příklad retroreflexních fólií uvedu firmu SERVIS CENTRUM, a.s. Ta uvádí různé 

druhy retroreflexních fólií a ty dělí do tří skupin podle jejich vnitřní konstrukce. První 

typ je fólie se zapuštěnými mikrokuličkami (balotinou) a je to první generace této 

technologie založená na retroreflexních kuličkách. Používá se hlavně pro 

nefrekventované venkovské cesty a místa s nízkým stupněm osvětlení v noci a tam, kde 

jsou dopravní značky umístěny níže (do výšky 2,5 m). Druhý typ je fólie se 
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zapouzdřenými mikrokuličkami a používá se hlavně u venkovských silnic a na málo 

osvětlených předměstích. Mají vysokou intenzitu odrazivosti a dosahují až třikrát větší 

svítivosti než typ první. Dosahují odpovídajících hodnot retroreflexe již při úhlu 40°. 

Třetí typ je fólie s mikrohranoly a používá se hlavně na dálnicích, rychlostních 

komunikacích a okresních komunikacích, tudíž na místech, kde je třeba zprostředkovat 

informace řidičům dříve kvůli vyšším rychlostem. Mají vysoký kontrast i v zářícím a 

rušném prostředí. Tato technologie je svou svítivostí třikrát účinnější než fólie druhého 

typu.[21] 

4.1.1 Měření kolorimetrických souřadnic a činitele jasu 

Dalším důležitým faktorem, který by měl zajistit dostatečnou viditelnost značky 

po dobu její životnosti, je měření kolorimetrických souřadnic. Tento požadavek je 

zahrnut také v normě EN 12899-4 Řízení výroby v závodě. Výrobci, kteří používají pro 

výrobu symbolu technologii sítotisku, mohou negativně ovlivnit celkový výsledek tím, 

že p ři p ráci s barvami zvolí špatný technologický postup (nesprávné rozmíchání 

pigmentových složek barvy, špatné dávkování příměrových složek jako je ředidlo nebo 

zpomalovač). V této oblasti existují dvě třídy (podle dvou základních oblastí v obrazci 

barev) – třída CR1 a třída CR2. Třída CR2 má  přísnější požadavky a při jejím užití se 

tudíž předpokládá, že její životnost na silnici bude vyšší než kdyby byl použit výrobek 

spadající do třídy CR1.[10] Základní požadavky pro měření uvádí ČSN EN 12899-1, 

jako vzorek se bere barevná plocha svislé dopravní značky. Měření provádíme pomocí 

osvětlení vzorku normalizovaným smluvním bílým světlem D65 při geometrii 45/0. 

Zkouška se provádí na fóliích barvených ve hmotě nebo s nalepenou transparentní fólií 

a na fóliích barvených sítotiskem nebo digitálním tiskem. Měření probíhá tak, že si 

vybereme čisté místo, pokud takové nemáme, je nutné plochu dostatečně očistit, a poté 

provedeme měření na třech námi náhodně vybraných místech téže barevné plochy.[12] 

Výsledky, které dostáváme, jsou hodnoty x,y a β. Činitel jasu β je poměr jasu vzorku k 

jasu ideálně matné bílé plochy. β 1 je ideální bílá barva a je rovna 1. β 2 je naproti tomu 

ideální černá a je rovna 0.  Hodnoty x a y nám určují chromatičnost, což je barevná 

jakost světla určená trichromatickými x a y v kolometrickém trojúhelníku CIE.[22] Ten 

je tvořen vrcholy R (red),G (green) a B (blue), což jsou tři základní barvy světla. Těmto 

bodům přísluší různé vlnové délky λR=700 nm, λG=546,1 nm a λB=435,8 nm. 
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Obrázek 25: trikolorometrický trojúhelník[23] 
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Tabulka 6: sytost barev za denního světla, třída CR1[9] 

 

Tabulka 7: sytost barev za denního světla, třída CR2[9] 
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5. PSYCHOLOGIE A VNÍMÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 

ŘIDIČI 
5.1.1 Vnímání barev 

Správné vnímání světelných signálů a dopravních značek je velice důležitým 

předpokladem způsobilosti k řízení motorových vozidel. Barvoslepí lidé tento 

předpoklad nesplňují buď vůbec, nebo jej splňují nedokonale. Barvoslepost může být 

úplná (ta je poměrně vzácná), nebo částečná. Při úplné barvosleposti postižení 

nerozeznávají barvy vůbec a svět vidí jen v černobílé škále. Podstatně častější je 

barvoslepost částečná, která se týká jen některých barev, a to červené a zelené. Stupeň 

barvosleposti se pohybuje od nevnímání těchto dvou barev (postižený je vidí jako 

šedou) až k lehkému snížení citlivosti oka k těmto barvám. Za ztížených podmínek 

(horší světelné podmínky, povětrnostní aj.) se toto může ukázat jako nedostačující a 

může dojít k dopravní kolizi spíše než u člověka, který není barvoslepý.[24] 

5.1.2 Pozornost 

Řidič by měl umět rozdělovat a přenášet svoji pozornost. To mu dovoluje, aby se 

věnoval vnímání několika podnětů a vykonával několik úkonů současně. Dále je velmi 

důležitý rozsah pozornosti, který je určen počtem jevů, jež dovedeme postřehnout 

současně nebo následně ve velmi krátkém časovém úseku. Pozornost může narušit 

přílišné duševní napětí. To je patrné například u začátečníků při prvních jízdách. 

Nezkušený řidič, na něhož doléhá značné napětí při jízdě v hustém městském provozu, 

na který není zvyklý, vidí na křižovatce kupříkladu červené světlo, ale nevnímá včas 

pokyn policisty, který mu ukazuje, aby pokračoval v jízdě apod.[24] 

5.1.3 Rozhodování 

Při rozhodování na křižovatkách je uplatňována i tzv. psychologická přednost. 

Tímto pojmem je v užším smyslu vzdání se pravidlem určené přednosti v jízdě na 

silničních křižovatkách, v širším slova smyslu i prosazování přednosti v jízdě tam, kde 

ji řidič nemá. K takovému jevu dochází z různých psychologických příčin. 

Psychologická přednost vzniká na všech typech neřízených křižovatek a za určitých 

podmínek i na křižovatkách řízených světelnými signály. K tomuto jevu dochází 

zejména v důsledku rozhodování s neúplnými informacemi, dále v těch případech, kdy 
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vzdání se přednosti je záměrné a nakonec v situacích, kdy k jevu psychologické 

přednosti dochází reflexně. Jednotlivé faktory, které podmiňují vznik psychologické 

přednosti, lze rozdělit na faktory vnitřní a vnější. Takovéto rozdělení nám umožňuje 

rozlišení situací, kdy se nám např. vlivem místních podmínek jeví vedlejší silnice jako 

hlavní a kdy jde např. o psychickou indispozici řidiče.[24] 

5.1.4 Značení 

Studie o vnímání dopravních značek mohou být vzaty jako příklady studií, které 

demonstrují omezenost vnímání řidiče. Psychologové Klebelsberg a Kallina provedli 

experimenty, které ukázaly, kolik dopravních značek může být současně vnímáno. 

Zjistili, že dvě různé značky mohou být vnímány velmi spolehlivě, když má řidič 

k dispozici pro jejich vnímání dobu nejméně 0,5 s. Pakliže bychom chtěli současně 

vnímat tři různé značky najednou za dobu 0,5 s, zvládne to již jen 50% řidičů. A to byly 

situace, kdy se řidiči na vnímání značek soustředili. V případech, kdy se řidič na značky 

nesoustředí, je pak pravděpodobnost, s jakou jsou značky ve skutečnosti vnímány, 

velmi nízká a rozdíly ve vnímání různých značek poměrně velké. Vezmeme-li si 

například značku „Pozor nebezpečí“, tak ta je vnímána pouze jednou čtvrtinou řidičů. 

Tento fakt je dán tím, že značka má dost obecný a nespecifikovaný význam. A tato 

neurčitost vede k jejímu přehlédnutí. Reagování na dopravní značky se v praxi do 

značné míry řídí podle schématu podmíněných reakcí. Se vzrůstající řidičskou 

zkušeností se tyto reakce buď posilují, nebo naopak oslabují. Čím více se objevuje 

případů, kde určitá značka není následována situací, na kterou poukazuje či kde řidič 

zjistí, že žádná změna jeho chování není potřebná, tím rychlejší bude vyhasínání reakce. 

Často se také stává, že na silnici jsou značky, které upozorňují na nebezpečí, které již 

dávno neexistuje. Pak je ovšem zcela pochopitelné, že uvedené vyhasnutí se vztahuje i 

na situace, kde jsou tytéž značky funkční. Velmi důležité jsou z psychologického 

hlediska otázky spojené s označováním dočasných změn na vozovkách ve městech 

(překážky, zákazy vjezdu apod.). Velmi časté chyby řidičů, vedoucí i k nehodám, 

mohou být způsobeny vnitřně, například nedostatečným nastražením řidiče, jeho 

sníženou schopností vydělit v zorném poli překážku z pozadí, ale také vnějškově 

nedostatečným značením nebo jeho nepatřičným zvýrazněním. Výsledky průzkumu 

ukázaly, že při změnách v místním označení průjezdnosti vozovek dopravními 
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značkami o průměru 90 cm není dostatečně účinné. Jestliže však dopravní značku 

dostatečně zvýrazníme, např. zeleným fluorescenčním podkladem aj., dojde 

k podstatnému poklesu chyb řidičů. Důležité také je, aby na dopravních značkách bylo 

co nejméně slov a naopak co nejvíce univerzálních a srozumitelných symbolů.[24] Na 

viditelnost a čitelnost dopravních značek při jízdě má vliv řada podmínek: zorný úhel, 

osvětlení, kontrast jasů, umístění apod. Viditelností značky se rozumí rozpoznání 

značky bez její identifikace, tzn. vidíme značku, ale nevíme, co nám sděluje. Až 

čitelností se rozumí identifikace značky, tzn. víme, co nám značka oznamuje. Byl 

proveden výzkum, kdy se prověřovala viditelnost a čitelnost značek. Zkoušelo se mezi 

10. a 14. hodinou při úrovni osvětlení okolo 10 000 luxů. Bylo zjištěno, že některé 

značky jsou viditelné i ze vzdálenosti 500 až 750 m. Rozdíl mezi kruhovou a  

trojúhelníkovou značkou byl patrný přibližně ve vzdálenosti 400 m. Čitelnost 

jednotlivých značek se značně liší. Při čtení značek s různou povrchovou úpravou 

(smaltované, fluorescentní, fosforescentní, luminiscentní a reflexní) v noci ze 

vzdálenosti 300 až 100 m a při osvětlování značek pouze světlomety automobilu, 

ukázaly se naprosto nejlépe viditelné značky reflexní. Zjistilo se, že za deště je 

průhledem z okna z místa řidiče reflexní značka rozlišitelná od okolí na vzdálenost 550 

m. Při dobrých povětrnostních podmínkách i na vzdálenost větší. Experimentální studie 

ukázaly, že s růstem počtu podnětů a odpovědí roste také obtížnost a doba nutná pro 

vnímání, rozhodnutí a odpověď. Po těchto zjištěních se už nelze zaobírat pouze otázkou 

viditelnosti a čitelnosti, ale také tím, zda je značka vždy zpozorována v kontextu 

dopravní situace, v níž je třeba řešit podnětově a odpověďově složitý úkol. Z tohoto 

vyplývá, že je velice důležité značku od okolí výrazně oddělit. Toho je možno docílit 

kombinací např. použitím bezpečnostních světelných značek nebo zvýrazněním pozadí. 

Je také známo, že při čtení jsou fixovány návyky určitého směru čtení a to sice zleva 

doprava a shora dolů. Proto informaci, která má být vnímána nejrychleji a 

nejspolehlivěji, bychom měli umisťovat vlevo nahoru. Je dobré také značky většího 

dopravního významu zdvojovat.[25] 
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6. MÉNĚ ZNAČEK JE NĚKDY VÍCE 
Veřejností je stále kritizován „les dopravních značek“ na silnicích. Dopravní značky 

slouží v rámci uspořádání silničního provozu k tomu, aby jej usměrnily a učinily 

srozumitelným. Zároveň jsou přínosem pro dopravní bezpečnost. Každá dopravní 

značka, každý ukazatel, má mít své odůvodnění. Označují určitou právní situaci a 

zaručují právo bezpečnosti. Odstranění dopravní značky znamená v mnoha případech 

novou právní situaci, jejíž účinek musí být brán na zřetel. Z tohoto důvodu musí být 

značky pravidelně přezkoumávány dopravními odborníky. Pokud má dojít k odstranění 

značek a tím ke zkvalitnění dopravy, pak především z těchto důvodů: 

• už nejsou z dopravního pohledu schopny plnit dostatečně svou úlohu; 

• mnohé dopravní značky bývají instalovány, aby uspokojily přání občanů, 

zainteresovaných skupin či politiků. 

Řidiči, jejichž pozornost je vlivem velkého množství značek upřena na ně, už pak 

mnohem hůře vnímají např. jiné vozidlo měnící jízdní pruh, dítě na jízdním kole apod. 

Velké množství dopravních značek představuje problém hlavně v těchto případech: 

• je-li výhled omezen špatným počasím nebo nedostatečným zorným polem; 

• vyžaduje-li velmi hustý provoz zcela řidičovu pozornost; 

• jestliže je vlivem slabého silničního provozu snížena řidičova pozornost a 

pak se řídí více vlastním přáním rychle dojet do cíle. 

Je nutno mít na zřeteli, že dopravní značky v mnoha případech nezprostředkovávají jen 

pravidla, ale podávají řidiči potřebné pokyny a tak napomáhají řízení. Tak například 

značka „Dej přednost v jízdě“ neudává jen přednost, ale také informuje o silnici 

vedlejší. A nebo nahromadění názvů a označení směrů na jedné směrové tabuli slouží 

nejen k orientaci, ale zpravidla též vypovídá o komplexním dopravním uzlu či o 

odbočujícím provozu. Je dokázáno, že dopravní značení zvyšuje využití silničního 

prostoru, usnadňuje provoz a zvyšuje bezpečnost. Důležitá je přitom kvalita uspořádání, 
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jakož i přiměřenost pro danou situaci. Nedostatky v dopravním značení se mohou 

negativně projevit v bezpečnosti. Nadbytečné nebo k omylu vedoucí značky mohou u 

řidičů vyvolat negativní vztah.[26] 

 

6.1 Odstranění značek bez náhrady 
Všechny nadbytečné, již nepotřebné značky a tabule musí být odstraněny. Mohou 

to také být značky, které byly změnou dopravní situace zapomenuty. Dále musí 

odpadnout značky, jež vyjadřují samozřejmé, pro každého viditelné informace. 

Například jsou-li stromy, které zmenšují světelný profil nad vozovkou a stojí blízko 

silnice, viditelné, pak zde nemusíme dávat značku „Jiné nebezpečí“ a „Dodatková 

tabulka“ nebo před dobře viditelným přechodem pro chodce je zbytečné, aby zde byla 

osazena značka „Pozor, přechod pro chodce“. Dalším příkladem může být, když je  při 

příjezdu ke křižovatce u silnice značka „Zákaz předjíždění“ a současně zde na zákaz 

předjíždění upozorňuje nepřerušovaná čára na vozovce. Taktéž při regulaci parkování 

nemusíme použít svislého značení, je-li parkoviště prostřednictvím vodorovného 

značení zřetelné. Taktéž cyklistické stezky, které jsou stavebně zřetelně odděleny od 

silnice a chodníku, nemusí být v obcích označovány svislými značkami. Také můžeme 

za jistých okolností odstranit značky v obytných zónách. Obecně vzato, tím, že jde o 

dopravně uklidněné prostory, jsou skoro všechny značky postradatelné. Například svislé 

značky označující parkování můžeme zcela vypustit, označíme-li jej dostatečně 

stavebními úpravami či vodorovným značením. Taktéž můžeme zcela vypustit značku 

„Děti“, protože se jedná o jednoznačně rozeznatelný obytný obvod, kde je dětem 

dovoleno si hrát.  Máme-li jednosměrnou jednopruhovou silnici (obecně úzkou silnici), 

nemusíme zde osazovat značku „Zákaz zastavení“. V místě zastávek je dobré namísto 

početných značek označujících různá nebezpečí vybudovat ostrůvky či zpomalovací 

retardéry.[26] 

6.2 Snížení hustoty dopravních značek 
Značky, jež nás obklopují podél silnice, můžeme při dostatečné viditelnosti 

v daném úseku zredukovat tak, že mezi nimi zvětšíme odstupy. Mimo obce je možno 

tento odstup k opakování  značení prodloužit až na 2000 m, nejsou-li tam žádné 
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podstatné příjezdy a žádná zvláštní zohlednění. Hlavně však musí být prozkoumáno, 

zda je oboustranné značení zapotřebí. Opakované značení je důležité především tam, 

kde upozorňuje na obzvláště nebezpečné místo, které není průkazně dobře 

rozpoznatelné a tím jej učiní lépe zřetelným.[26] 

6.3 Zmenšit obsah dopravního značení 
Ve zmenšení obsahu dopravního značení jsou velké rezervy, zejména pak u 

informačních směrových značek. Ne všude ve městě totiž musí být bezprostředně 

vyznačeny vzdálenější cíle či vedení k dálnicím. Dostatečné je, když tyto cíle budou 

vyznačovány podél hlavních silnic a na dopravně důležitých příjezdech (odbočkách). 

Nadbytečnými cíli jsou také např. jména obcí, ke kterým se lépe dostaneme po dálnici. 

Ušetření cílových údajů však nesmí narušit kontinuitu směrového označení cílů. 

Zbytečné je také zadání míst, které mají spíše charakter reklamy, jako jsou cesty 

k obchodním domům, firmám apod.[26] 

6.4 Zmenšení velikosti dopravních značek 
U mnoha dopravních značek je dostačující použít nejmenší z dovolených 

rozměrů, kupříkladu pro cyklistickou stezku či stezku pro chodce v zónách zeleně, kde 

jsou tyto značky dostatečně čitelné, je užití nejmenšího rozměru dostačující, takže i tyto 

malé značky k vyjádření právní podmínky zcela postačí. V zastavěných územích by 

možná mohly být také použity nejmenší rozměry, ale to je třeba vždy přezkoušet, zda je 

čitelnost takovýchto značek dostačující. Menší značky by se daly použít i u směrového 

značení cílů, ovšem za předpokladu, že se zmenší počet údajů na těchto značkách.[26] 

6.5 Snížení rozmanitosti značek 
Historicky vzniklé dopravní značení se všemi změnami, doplněními a novými 

informacemi je formálně, technicky a obsahově nejednotné. Nejčastějšími nedostatky 

jsou rozdílné velikosti  provedení. U ukazatelů směru působí rozmanitost tvaru, 

umístění a velikost písma obzvláště rušivě. Směrové tabule doplněné „šípovitými“ 

ukazateli směru na různých místech nebo kombinace rozdílně velkých značek zhoršují 

společně s přemnožeností pochopitelnost dopravního vedení. K nápravě může dojít 

upřednostněním jednodušších druhů ukazatelů směru cest, které se stanou flexibilní a 

tím nám na dlouhou dobu umožní změny bez formálních vlivů.[26] U grafického 
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znázornění by se měly značky omezit pouze na zavedené tvary, symboly nebo šipky. 

Například v Brně se užívají směrové značky, které dle právních předpisů neexistují, viz 

obr. 26. 

 

 

Obrázek 26: směrová značka 

 

7. POSOUZENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA 

KŘIŽOVATKÁCH 
7.1 Postup měření 
K měření jsem potřeboval tyto pomůcky: tužku, papír, žebřík, lať (4 m), vodu, hadřík, 

retroreflektometr RetroSign GR3, spektrofotometr CM-508c, digitální měřící kolečko 

(66-115 cm, LUX TOOLS). Mým prvním úkolem bylo vybrat si několik různých 

křižovatek, které měly být svým uspořádáním a provozem složitější. Vesměs jsou to 

brněnské křižovatky s dopravně významnými komunikacemi. Po konzultaci 

s vedoucím, který mi tyto křižovatky odsouhlasil, jsem si vzal tužku a papír a obcházel 

postupně jednu křižovatku za druhou, kde jsem si zaznamenával do schématu 

křižovatky, jaké jsou podél komunikace umístěné značky. Když jsem měl všude 

zakreslené, jaké jsou kde značky, na čem jsou umístěny a jak jdou za sebou směrem ke 

křižovatce, vzal jsem si měřící kolečko, zase obešel jednu křižovatku po druhé a 

zapisoval si do schématu, ve kterém už jsem měl zakreslené značky (jejich označení), 
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jak jsou od sebe vzdáleny. Poté jsem zase obešel všechny křižovatky a měřil jsem boční 

a výškové umístění, které jsem si už zaznamenával do excelovské tabulky, kterou jsem 

si mezitím vypracoval. Poté jsem zapsal do počítače, v jaké výšce a jak daleko od cesty 

se značky nacházejí, do map v AutoCadu zakreslil polohu značek dle skutečnosti, 

zakótoval tam jejich vzdálenosti a začal každou křižovatku vyhodnocovat. Když jsem 

měl křižovatku vyhodnocenou, byl jsem ještě měřit retroreflexní (úhel alfa byl 20´ a 

beta 1 5°) a kolorimetrické vlastnosti mnou vybraných značek. Vzhledem k omezené 

době, na kterou jsem měl tyto přístroje zapůjčeny (1 den), musel jsem si na každé 

křižovatce vybrat jen pár značek, abych měl na každé naměřeno alespoň něco. Proto 

výsledky mé práce vyjdou pozitivněji než je skutečný stav, protože vlastnosti činné 

plochy nebyly měřeny na všech štítech. Značky jsem měřil hlavně podle toho, jak byly 

dostupné a zároveň se vždy snažil, bylo-li to možné, abych změřil na každé křižovatce 

všechny možné barvy obsažené na značkách. Buď jsem si vylezl na žebřík nebo pokud 

to šlo zůstal jsem na zemi, hadříkem namočeným vodou očistil značku, a provedl na 

každé barvě (mimo černé, ta nebyla retoreflexní), kterou obsahovala, tři měření. 

Výsledky jsem si zapsal a to samé provedl, když jsem měřil kolorimetrii, tři měření na 

všech barvách značky a zapsal jsem si výsledky. Celkem na jedné značce, která je ze 

dvou barev, dostaneme 6 hodnot retroreflexe a 18 hodnot u kolorimetrie. Proto je jedno 

měření poměrně zdlouhavé a trvá cca 6-7 minut. Poté jsem vyhodnotil i hodnoty 

z tohoto měření, a měl jsem všechny výsledky, které jsem měl zjistit v rámci mé 

diplomové práce. 

Specifikace retroreflektometru RetroSign GR3: 

• Optické vlastnosti: 

• vstupní úhel: 5° 

• pozorovací úhel: 0,33°, 0,5°, 1,0° 

• rozsah (cd/lx*m2

• Rozměry přístroje: 

): 0 až 2000 

• délka: 295 mm 
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• šířka: 83 mm 

• výška: 324 mm 

• hmotnost: 2,1 kg 

 

 

• Elektrické charakteristiky: 

• dobíjecí a vyměnitelná baterie: NiMH 9,6 V/2,6 

Ah 

• externí nabíječka: 230 V/50Hz 

• doba nabíjení: cca 15 minut 

• Data: 

• datová paměť: >250 000 měření 

• rozhraní: USB 

• Teplota: 

• provozní: 0°C až +45°C 

• skladovací: -15°C až +50°C [28] 

Specifikace spektrofotometru CM-508c: 

• Rozsah vlnových délek: 400 až 700 nm 

• Rozteč vlnových délek: 20 nm 

• Minimální interval mezi měřeními: 3 sekundy 

• Délka: 163 mm 

• Šířka: 115 mm 
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• Výška: 257 mm 

• Hmotnost: 1,3 kg 

 

7.2 Posouzení značek na vybraných křižovatkách 
7.2.1 Konečného náměstí 

Zde se nachází tři blízko sebe ležící průsečné křižovatky, na nichž jsem 

posuzoval dopravní značení. Tabulky a mapy všech značek viz příloha 1. Na všech 

větvích se nachází světelná signalizační zařízení. Jako nevyhovující se ukázalo několik 

značek, ať už z hlediska bočního, směrového či výškového, tak z hlediska kolorimetrie 

nebo retroreflexe. Nedostatečná vzdálenost od vozovky je u skupiny značek, z nichž 

nejbližší je k vozovce 0,2 m a ještě k tomu spodní okraj nejnižší značky je ve výšce 

pouhých 1,7 m. Navíc je na sloupu veřejného osvětlení příliš mnoho značek, z nichž 

určitě zbytečná je značka zastávky autobusu, která zde už evidentně dávno není. Pokud 

tuto značku odstraníme, pak bude podmínka výškového umístění splněna. Jedná se o 

značky uvedené v tabulce níže s číselným označením 2 až 8. Další špatně umístěna 

značka je hned ta následující, číslo 9, a ta nevyhovuje požadavku na umístění od 

krajnice. Okraj je 0,2 m od vozovky, což ale v tomto případě není až takový problém, 

protože je dostatečně vysoko - 4,1 m. Co je ovšem horší, žluté středové pole je částečně 

začerněné a mírně vybledlé. Na této značče jsem koloritu neměřil, protože byla špatně 

dostupná, ovšem z vizuálního hlediska se lze domnívat, že by tato značka nevyhověla 

podmínkám pro správnou koloritu.. Značky č. 12 až 16, umístěné na sloupu trolejového 

vedení, mají okraj 0,2 m od vozovky. Následuje značka č. 18, která má nevyhovující jak 

výškové (2,1 m), tak i boční umístění (0,1 m) a nachází se na sloupu osvětlení. Značka 

č. 25 je špatně viditelná, protože těsně před ní je umístěno signalizační zařízení pro 

tramvaje, takže by bylo dobré přemístit buď značku, nebo posunout SSZ. Příkazová 

značka č. 28 umístěná na sloupku je ve výšce 2,0 m a měla by být tudíž zvednuta. Byla 

zde také měřena činná plocha a modrá barva nevyhovuje požadavkům na retroreflexi.  

Dále jsou špatně umístěny značky č. 31 až 37 na sloupu trolejového vedení, kdy je 

spodní okraj nejnižší značky ve výšce 2,1 m, ten sice není v průchozím prostoru ale je 

v jeho bezprostřední blízkosti, a jejich okraj je 0,2 m od vozovky. Také je na tomto 
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nosiči příliš mnoho značek, tudíž bych doporučil značku č. 37 umístit jinam, kvůli 

dopravní přehlednosti a postřehnutelnosti všech údajů. Značka č. 39 je nízko (2,0 m) a 

blízko vozovky (0,2 m), takže by bylo dobré umístit značku výše a dál od vozovky. 

Dále značka č. 41 na sloupu osvětlení je ve výšce 2,0 m a modrá barva nevyhovuje 

požadavkům na retroreflexi, takže by byla vhodná její výměna. Dále značky č. 43 až 48 

jsou pouze ve výšce 2,0 m. Značka č. 50 má  nevyhovující retroreflexní vlastnosti, jak 

barva bílá tak i zelená jsou hluboko pod limitními hodnotami. Navíc je těsně za 

stromem a tudíž je špatně viditelná. Vhodné by bylo značku vyměnit a posunout tak, 

aby byla vidět a dobré by bylo osadit ji na jeden sloupek s předchozí značkou č. 49. 

Nebude jich za sebou tolik a bude to přehlednější. Značky č. 53 až 59 jsou blízko 

vozovky, je vhodné posunout je dál, pouze u č. 59 to nevadí, poněvadž je na SSZ a 

v dostatečné výšce. Č. 53 až 57 jsou na sloupu trolejového vedení a č. 58 na 

samostatném sloupku, problém je ale v malé vzdálenosti mezi nosiči (9,1 m). Zde by se 

možná hodilo značky od sebe posunout dále, aby mohly být informace spíše 

postřehnuty. Proto bych značku č. 58 posunul o 10 m blíže k hranici křižovatky. Taky 

by se měla snížit nejnižší značka, jejíž okraj je ve výšce 2,9 m, (č. 53 až 57), aby byla 

splněna podmínka nejnižšího okraje ve výšce 2,7 m. Značka č. 60 má mírně ohnutý štít. 

Pružný maják, č. 63, má nedostačující faktor jasu (bílá), nemá požadující hodnotu 

retroreflexe (bílá i modrá) a nesplňuje ani podmínky správné kolority (modrá) a č. 64 

nesplňuje požadavky na kolorimetrii, kdy červená barva nemá správné vlastnosti. Dále 

pak požadavku na boční umístění nevyhovují značky č. 65 (0,2 m), č. 67 (0,1 m) a č. 69 

(0,2 m). Až na č. 69, která je na SSZ a v dostatečné výšce, by měly být značky 

posunuty. Jako velký problém vidím obrovské množství značek na „ostrůvku“ mezi 

křižovatkami, kde mají řidiči určitě problém všechny informace zpracovat. 

Návrh řešení: 

•  28 značek, které mají špatné boční umístění na dvanácti různých 

konstrukcích, se proto musí posunout dále od vozovky; 

• 8 značek se špatným výškovým umístěním na sedmi různých 

konstrukcích se musí položit výše, nebo níže; 
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• u směrového řešení bych sloučil na jednu konstrukci značky č. 49 a 50 

(nechat na pozici značky 50), č. 60 a 61(nechat na pozici značky 61), 

posunul značku č. 28 o 10 metrů dále od značky č. 27 a posunul značku 

č. 58 o 10 metrů dále od č. 53, 54, 55, 56, 57; 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 3 značky (měřeno bylo 6 značek); 

• z hlediska kolorimetrie nevyhoví značky 2 (měřeno bylo 6 značek); 

• celkem je z mnou měřených 70 značek 37 v nepořádku (buď špatné 

umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 

 

Obrázek 27: Konečného náměstí 
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Obrázek 28: posouzení značek na Konečného náměstí 

 

7.2.2 Přívrat 

Jedná se o dvojici blízkých křižovatek, jež jedna je průsečná a ta druhá styková.  

Tabulky a mapy všech značek viz příloha 2. Provoz je zde řízen pomocí SSZ. Značka č. 

3 má nízko spodní okraj (2,1 m) a hlavně je schována ve větvích stromu, takže není 

vůbec vidět. Ořezání větví by tudíž bylo velice žádoucí. Dále zde máme nízko 

umístěnou značku (č. 5) zastávky, ve výšce jen 1,9 m. Značky č. 6 a 7 jsou od kraje 

vozovky ve vzdálenosti jen 0,2 m, takže by měly být posunuty. U značek č. 9 až 12 by 

se měla snížit výška nejnižší značky z 3,2 m na mezní hodnotu 2,7 m. Na sloupu 

trolejového vedení je příliš mnoho značek s názvy ulic (č. 14 až 21), které si řidič nemá 

rozhodně šanci zapamatovat. Myslím, že tyto značky by mohly být odstraněny, aniž by 

to mělo nějaký vliv na dopravu. Značky č. 28 a 29 jsou 0,2 m od vozovky, jsou ovšem 

umístěny na SSZ ve výšce 3,4 m, takže by neměly představovat žádné nebezpečí. U 

značky č. 30 byla měřena činná plocha a modrá barva nevyhovuje požadavku na 

retroreflexi ani na kolorimetrii a červená nesplňuje požadavky na retroreflexi. Značka 
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by měla být okamžitě vyměněna. Tyto vlastnosti jsem měřil i na č. 33 a ani tato značka 

nesplňuje u obou barev požadavky na retroreflexi. U značek č. 36 a 37 by se měl snížit 

okraj spodní značky z 3,2 m na hodnotu 2,7 m. Dále nevyhovují požadavku na boční 

umístění značky č. 39, 40, 42 a 43. Č. 42 je od vozovky příliš daleko, ostatní jsou moc 

blízko, č. 43 je ale na SSZ a v dostatečné výšce.  

Návrh řešení: 

•  10 značek, které mají špatné boční umístění na osmi různých 

konstrukcích, se proto musí posunout dále od vozovky, nebo naopak 

blíže; 

• 3 značky se špatným výškovým umístěním se musí položit výše nebo 

níže; 

• u směrového řešení bych posunul značky č. 9, 10, 11, 12 do vzdálenosti 

70 m od hranice křižovatky, aby se snížila hustota značek v blízkosti 

křižovatky; 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 3 značky (měřeny byly 4 značky); 

• z hlediska kolorimetrie nevyhoví 1 značka (měřeny byly 4 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 43 značek 23 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 
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Obrázek 29: Přívrat 

 

   

   

Obrázek 30: posouzení značek na Přívratu 
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7.2.3 Nové sady 

Dvě křižovatky vedle sebe, z nichž jedna je průsečná a ta druhá je styková. 

Tabulky a mapy všech značek viz příloha 3. Provoz je řízen pomocí SSZ. Značky č. 1 

až 7 jsou příliš blízko vozovky (0,1 m), je nutné je na sloupu posunout dále. Také by 

bylo dobré značku č. 8 a jednu směrovou tabuli (č. 1 až 7) umístit samostatně na jinou 

konstrukci vzhledem k velkému množství značek na sloupu osvětlení. Dále značka č. 10 

je nízko nad chodníkem (2,1 m), takže je potřeba ji zvednout. Č. 24 a 25 jsou blízko 

k vozovce (0,1 m) a č. 26 je zase příliš nízko nad zemí (1,7 m). Musíme je posunout od 

silnice a zároveň zvednout. Navíc č. 25 nevyhoví ani požadavku na retroreflexní 

vlastnosti a bude se muset vyměnit. Směrové tabule č. 27 až 31 mají vysoko (2,9 m) 

spodní okraj nejnižší značky, ten by měl být snížen na 2,7 m.  Značky č. 30 a 31 nejsou 

kolmo k vozovce, ale jsou otočeny asi o 30°, takže jsou hůř viditelné. U značek s č. 32 a 

33 je opět problém s blízkostí okraje u vozovky (0,1 m) a č. 34 je nízko položená (1,6 

m).  Č. 35 je také v malé výšce (2,1 m) a bude třeba značku zvednout. Č. 36 je blízko 

vozovce (0,2 m), je ale na SSZ v dostatečné výšce. Dále značka č. 38 je blízko silnice 

(0,2 m) a nevyhoví ani požadavku na retroreflexní vlastnosti, proto by se měla vyměnit. 

Č. 45 má vybledlé žluté středové pole a ačkoliv nebyla tato značka měřena na koloritu, 

dle vizuální prohlídky usuzuji, že by nevyhověla a měla by být vyměněna. Značka č. 50 

je ve výšce 1,8 m, proto bude potřeba ji zvednout výše. Č. 51 je ve vzdálenosti 0,2 m od 

krajnice. Značka č. 52 nemá patřičný faktor jasu a měla by být vyměněna. Dále pak 

značka č. 56 je nízko, proto by se měla osadit výše. Směrová tabule č. 57 a 58 je příliš 

blízko vozovky (0,1 m) a musí se posunout dále. Příkazová značka č. 61 je také v těsné 

blízkosti silnice (0,1). Č. 63 je 0,2 m od vozovky a proto musí být posunuta dále.  

Návrh řešení: 

• 18 značek, které mají špatné boční umístění na devíti různých 

konstrukcích, se proto musí posunout dále nebo blíže vozovky; 

• 7 značek se špatným výškovým umístěním se musí položit výše, nebo 

níže; 

• u směrového řešení bych posunul značku č. 38 dále od značky č. 39 ve 

směru od křižovatky asi o pět metrů, dále pak značky č. 40 až 43 bych 
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posunul o 20 metrů směrem ke křižovatce, kde nebudou zakrývat značku 

č. 44 a zároveň budou v dostatečné vzdálenosti od hranice křižovatky; 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 2 značky (měřeny byly 4 značky); 

• z hlediska kolorimetrie vyhoví všechny značky (měřeny byly 4 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 65 značek 29 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 

 

Obrázek 31: Nové sady 
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Obrázek 32: posouzení značek na Nových sadech 

 

7.2.4 Tomkovo náměstí 

Tato křižovatka je průsečná a je řízena pomocí světlených signalizačních 

zařízení. Tabulky a mapy všech značek viz příloha 4. Pružný maják, č. 1, je blízko 

vozovky a to ve vzdálenosti 0,1 m. Č. 3 nemá požadující faktor jasu (bílá), retoreflexe 

(bílá i modrá) ani správnou kolorimetrii (modrá) a měl by být proto vyměněn. Dále jsou 

pak blízko silnice značky č. 7 a 8 umístěné na sloupu veřejného osvětlení, kdy jsou od 

komunikace jen 0,1 m a navíc jsou i umístěny nízko nad chodníkem (2,1 m).. Značka č. 

10 je umístěna až za přechodem, takže bych ji posunul před přechod, aby bylo jasné, 

kde přechod začíná. Také nesplňuje požadované vlastnosti na retroreflexi (nevyhovuje 

bílá ani modrá barva), takže je potřeba značku nahradit. „Řadící pruhy“ č. 11 jsou 

naproti tomu zase příliš vysoko (3,1 m) nad vozovkou a není splněna podmínka pro 

nejvýše umístěný spodní okraj nejníže umístěné značky (2,7 m). Také by bylo dobré 

tuto značku posunout alespoň o 5 metrů dál, aby byla splněna alespoň minimální 

vzdálenost mezi značkami (10 m). Taky nevidím důvod, proč by měly být těsně za 

sebou dvě zastavky. Proto bych značku č. 12 odstranil. Směrové tabule č. 15 až 21 jsou 

blízko vozovky a bylo by dobré je posunout dále a také snížit jejich počet na konstrukci 

kvůli přehlednosti a umístit je níž, poněvadž spodní okraj nejnižší značky je ve výšce 

100% 

0% 

Posouzení na 
kolorimetrii 

Vyhovující 

Nevyhovující 
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3,4 m, limitní je ale hodnota 2,7 m. Můžeme buď vynechat alespoň jeden nejméně 

významný cíl, nebo jednu z nich osadit na konstrukci blíže křižovatky (jednu tabuli dát 

na sloup osvětlení se značkou č. 22). Zároveň by se měla snížit výška (3,7 m) značky č. 

22 na požadovanou hodnotu 2,7 m. Značka č. 26 má vybledlé žluté středové pole a 

přestože nebyla zkoušena na kolorimetrii, lze dle vizuální prohlídky usoudit, že je 

nevyhovující. Značky č. 27 až 32 mají vysoko (3,1 m) okraj spodní značky, ta by se 

měla snížit na hodnotu 2,7 m. Dále směrová tabule č. 32 má ohnutý plech, který by se 

měl narovnat. Konec hlavní silnice, č. 35, má nevyhovující kolorimetrické vlastnosti u 

žluté barvy a proto by se měla značka vyměnit. 

Návrh řešení: 

• 10 značek, které mají špatné boční umístění na třech různých 

konstrukcích, se proto musí posunout dále od vozovky, nebo naopak 

blíže; 

• 5 značek se špatným výškovým umístěním se musí položit výše nebo 

níže; 

• u směrového řešení bych posunul značku č. 10 před přechod a značku č. 

11 blíže křižovatce aspoň o 5 metrů oproti stávající poloze; značku č. 12 

odstranit 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 1 značka (měřeny byly 4 značky); 

• z hlediska kolorimetrie nevyhoví 2 značky (měřeny byly 4 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 36 značek 19 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 
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Obrázek 33: Tomkovo náměstí 

 

   

   

Obrázek 34: posouzení značek na Tomkově náměstí 
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7.2.5 Komenského náměstí 

Jedná se o křižovatku zvláštního tvaru, podobá se písmenu Y. Opět je na všech 

větvích řízena pomocí SSZ. Tabulky a mapy všech značek viz příloha 5. Značka č. 1 je 

v průchozím prostoru a ve výšce 1,4 m, měla by proto být zvednuta. Také bych ji 

posunul dále od křižovatky, aspoň o pět metrů, aby nebyla v mírném zákrytu stromu. 

Dále pak č. 4, 5 a 6 jsou blízko silnice (0,2 m) a k tomu č. 6 má spodní okraj ve výšce 

2,1 m, takže by se tyto značky měly posunout a spodní značka zvednout. Zelená barva 

na značce č. 6 nevyhovuje požadavkům na kolorimetrii, takže by měla být nahrazena 

značkou splňující dané podmínky. Značka č. 7 je otočena asi o 45° a č. 8 asi o 60°, 

takže by měly být zpět natočeny do polohy, která je kolmá na komunikaci. Značku č. 13 

odstranit, není třeba mít 3 za sebou jdoucí značky zastávek. Značka č. 20 nevyhovuje na 

požadavky retroreflexe a kolority modré barvy a proto by měla být vyměněna (je pouze 

ve výšce 1,5 m nad vozovkou, ale je v dostatečné vzdálenosti od průchozího prostoru, 

proto splňuje podmínku pro okraj nejnižší značky 1,2 m nad vozovkou). Dále pak č. 21 

nevyhovuje požadavkům na retroreflexi u obou barev (modrá i bílá) a č. 22 je umístěna 

nízko nad vozovkou (1,1 m) a měla by být zvednuta. Obě značky (č. 21 a 22) bych 

posunul o 15 metrů blíže hranici křižovatky, aby se snížila hustota značek v daném 

místě (značky č. 21 a 22 jsou 15 m od značek č. 19 a 20 a směrem ke křižovatce je 53 m 

volného prostoru). 

Návrh řešení: 

• 3 značky, které mají špatné boční umístění na jedné konstrukci, se proto 

musí posunout dále od vozovky; 

• 3 značky se špatným výškovým umístěním se musí položit výše; 

• u směrového řešení bych posunul značku č. 1 o 5 metrů dále od hranice 

křižovatky před zeleň, a značky č. 21 a 22 o 15 m blíže hranici 

křižovatky; značka č. 13 úplně odstranit 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 2 značky (měřeny byly 3 značky); 
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• z hlediska kolorimetrie nevyhoví 2 značky (měřeny byly 3 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 24 značek 9 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 

 

Obrázek 35: Komenského náměstí 
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Obrázek 36: posouzení značek na Komenského náměstí 

 

7.2.6 Křenová x Koliště 

Jedná se o světelně řízenou průsečnou křižovatku. Tabulky a mapy všech značek 

viz příloha 6.  Značka č. 3 je na sloupu veřejného osvětlení ve výšce 2,1 m. Má také 

vybledlé žluté středové pole a přestože zde nebyly měřeny kolorimetrické vlastnosti, dá 

se z vizuální prohlídky usoudit, že by značka nesplňovala požadavky na kolorimetrické 

vlastnosti a měla by být tudíž vyměněna za značku novou. Značku č. 4 bych posunul 

dále od hranice křižovatky (o 10 m než je stávající stav), aby se na tomto místě snížila 

hustota dopravních značek. Dále pak č. 10 umístěná na středovém ostrůvku nevyhoví 

kolorimetrickým požadavkům (žlutá barva) a ani retroreflexi (bílá). Nová značka by 

měla být umístěna výše než původní, která je ve výšce jen 2,0 m. Značka č. 14 umístěna 

na sloupu trolejového vedení je ve výšce 1,9 m a měla by být proto umístěna výše. Na 

značce č. 12 byly měřeny vlastnosti činné plochy a není splněna kolorimetrie u modré 

barvy, značka by proto měla být vyměněna. U značek č. 16 až 19 je špatné boční 

umístění (0,1 m od vozovky) a měly by být posunuty od silnice dál. Zároveň bych je 

posunul o 20 m dál od hranice křižovatky, aby se na údaje, o kterých značka informuje, 

dalo včas reagovat, např. včasným přejetím z pruhu do pruhu. Značka č. 20 nemá u bílé 

barvy požadovaný faktor jasu, dále nesplňuje požadavky na retroreflexi (modrá i bílá) a 
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u modré barvy je nedostačující kolorita. Dále pak č. 21 je umístěna 0,2 m od silnice, je 

ale v dostatečné výšce (3,8 m) na SSZ. Odstranil bych značky č. 24 a 25, je zde 

přeznačkováno. Nízko umístěná (1,9 m) je na SSZ značka č. 25, měla by být proto 

zvednuta výše. Špatné boční i výškové umístění je u č. 26, kdy výška nad chodníkem je 

2,1 m a boční vzdálenost od vozovky je 0,2 m. Autobusová zastávka č. 30 je daleko (2,9 

m) od cesty a měla by být posunuta blíže silnici. Stejně tak značky č. 31 až 34, které 

jsou daleko od vozovky a zároveň je jich na jedné konstrukci příliš mnoho, proto by 

bylo dobré značky rozdělit na dvě konstrukce. Č. 33 a 34 bych umístil ještě deset metrů 

před značku č. 30. Značka č. 38 je nízko umístěna (2,0 m), takže by měla být posunuta 

výš. 

Návrh řešení: 

• 7 značek, které mají špatné boční umístění na pěti konstrukcích se proto 

musí posunout dále od vozovky, nebo naopak blíže; 

• 5 značek se špatným výškovým umístěním se musí položit výše; 

• u směrového řešení bych posunul značku č. 4 o 10 metrů dále od hranice 

křižovatky, aby se snížila hustota značek, dále bych také posunul značky  

č. 16 až 19 o 20 m dál od hranice křižovatky, aby měli řidiči čas se 

zařadit do příslušného pruhu a značky s č. 3 3 a 3 4 bych  o deb ral ze 

stávající konstrukce a osadil 10 m před značku č. 30; značky č. 24 a 25 

odstranit 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 1 značka (měřeno bylo 5 značek); 

• z hlediska kolorimetrie nevyhoví 3 značky (měřeno bylo 5 značek); 

• celkem je zde z mnou měřených 39 značek 19 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 
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Obrázek 37: Koliště x Křenová 

 

  

   

Obrázek 38: posouzení značek na křižovatce Koliště x Křenová 
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7.2.7 Šilingrovo náměstí 

Tato křižovatka je průsečná, řízená světelným signalizačním zařízením. Tabulky 

a mapy všech značek viz příloha 7. Značku č. 2 bych osadil na konstrukci před ní, tj. na 

sloup trolejového vedení ke značce č. 1, značení pak bude přehlednější. „Zákaz 

zastavení“, č. 8, je otočený o 45°, tudíž by se měl otočit kolmo ke komunikaci. Značka 

č. 10 je umístěna ve výšce 2,1 m a proto by se měla osadit výše. Stejně tak značka č. 11, 

která je jak nízko (2,0 m), tak i blízko (0,1 m) vozovky, mělo by se tedy osadit výše a 

dále od silnice a vyrovnat štít, který je mírně ohnutý. Hlavní silnice, č. 14, je umístěna 

na samostatném sloupku a nevyhovuje požadavkům na retroreflexi, kdy nevyhoví barva 

bílá ani žlutá, značka by měla být vyměněna. Značka č. 20 by měla být vyměněna také, 

protože nemá potřebný faktor jasu (bílá), požadovanou hodnotu retroreflexe (bílá) ani 

správnou hodnotu kolority (modrá). Značky č. 22, 23 a 24, které jsou zakryté značkou č. 

21, bych osadil o 20 m dál od hranice křižovatky, než je stávající stav, kvůli lepši 

viditelnosti a přehlednosti značení. 

 

Návrh řešení: 

• 1 značka, která má špatné boční umístění, se proto musí posunout dále od 

vozovky; 

• 2 značky se špatným výškovým umístěním se musí položit výše; 

• u směrového řešení bych posunul značku č. 2 a osadil ji na sloup 

trolejového vedení, který je od ní 19,3 metrů (směrem od hranice 

křižovatky), kvůli lepší přehlednosti a zachování min. vzdálenosti 10,0 

m, dále bych pak posunul značky č. 22, 23 a 24, které jsou v zákrytu 

značky č. 21, o 20 m dál, než je stávající stav (od hranice křižovatky); 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 2 značky (měřeny byly 4 značky); 

• z hlediska kolorimetrie nevyhoví 1 značka (měřeny byly 4 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 25 značek 9 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 
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• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 

 

Obrázek 39: Šilingrovo náměstí 
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Obrázek 40: posouzení značek na Šilingrově náměstí 

 

7.2.8 Milady Horákové x Drobného 

Křižovatka je průsečná, řízená pomocí SSZ. Tabulky a mapy všech značek viz 

příloha 8. Značka č. 9, pružný maják, je jen 0,1 m od vozovky, proto by se měla osadit 

kousek dál „do ostrůvku“, kde je větší šířka a pak nebude tak blízko silnice. Dále 

značka č. 10 je 0,2 m od krajnice, měla by se tedy odsadit dále, aby byla splněna 

minimální vzdálenost od komunikace. Značky č. 12 a 13 jsou 0,1 m od úrovně 

obrubníku a to i přesto, že č. 12 je otočena cca o 70° a č. 13 je rovnoběžně 

s komunikací, je tedy evidentní, že značky zasahovaly svým krajem do vozovky a 

projíždějící vozidla je nárazem otočila. „Konec hlavní komunikace“, č. 16, nemá 

potřebné kolorimetrické vlastnosti (žlutá barva), proto by měla být vyměněna. Značka č. 

17 je ve výšce 2,0 m nad zemí a měla by být zvednuta výše. Pro zpřehlednění situace na 

křižovatce by bylo vhodné přesunout značky č. 19 až 23 na vzdálenost 100 m od 

hranice křižovatky. Směrové značky č. 24 až 27 jsou příliš daleko (2,5 m) od 

komunikace a zároveň je okraj spodní značky v nepřiměřené výšce 3,6 m, která by se 

měla snížit na 2,7 m. Značka č. 29 je ve vzdálenosti 0,2 m od komunikace a měla by se 

odsadit. 

 

Návrh řešení: 

• 9 značek na 5 různých konstrukcích má špatné boční umístění a musí se 

proto posunout dále nebo blíže vozovky; 
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• 2 značky se špatným výškovým umístěním se musí položit výše, nebo 

níže; 

• u směrového řešení bych posunul značku č. 18 dále (5,0 m) od značek č. 

16 a 17, aby byla dodržena vzdálenost alespoň 10 m, značky č. 19 až 23 

bych přesunul do vzdálenosti 100 m od hranice křižovatky, protože je 

zde velká koncentrace značek s mnoha údaji a usnadní se tím přehlednost 

daného místa; 

• z hlediska retroreflexe vyhoví všechny značky (měřeny byly 4 značky); 

• z hlediska kolorimetrie nevyhoví 1 značka (měřeny byly 4 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 31 značek 16 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 



 

61 

 

 

Obrázek 41: Milady Horákové x Drobného 

 

  

  

Obrázek 42Posouzení značek na křižovatce Milady Horákové x Drobného 
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7.2.9 Mendlovo náměstí 

Tato křižovatka je styková, řízená pomocí SSZ. Tabulky a mapy všech značek 

viz příloha 9. Směrové tabule s č. 1 až 6 jsou blízko (0,2 m) komunikace a měly by se 

od ní více oddálit a zároveň snížit, protože spodní okraj nejnižší značky je ve výšce 3,1 

m a požadovaná výška je v tomto případě max. 2,7 m.. Tabule č. 6 je mírně otočena 

(cca 20°) a měla by být otočena do polohy kolmé na komunikaci. Značka č. 9 je také 

umístěná v nedostatečné vzdálenosti od silnice a měla by být posunuta dále. Byly zde 

také měřeny vlastnosti činné plochy a značka má nevyhovující retroreflexi žluté barvy, 

měla by být proto vyměněna. Značka č. 15 je ve vzdálenosti 2,6 m od komunikace a 

měla by být proto osazena blíže a zároveň níže, protože je ve výšce 3,6 m a povolená 

výška je max. 2,7 m. Dále byla měřena retroreflexe a kolorimetie u značek č. 16 a 17, 

ani u jedné však nebyly požadované vlastnosti na odrazivost správné. Doporučuji 

značky vyměnit. Obě značky jsou navíc nesprávně umístěny ve vzdálenosti 3,0 m od 

silnice, proto by se měly umístit blíže (0,3 - 2,0 m).  

Návrh řešení: 

• 7 značek, které mají špatné boční umístění na dvou různých konstrukcích 

se musí proto posunout dále od vozovky; 

• 5 značek se špatným výškovým umístěním se musí položit výše nebo 

níže; 

• z hlediska retroreflexe nevyhoví 3 značky (měřeny byly 4 značky); 

• z hlediska kolorimetrie vyhoví všechny značky (měřeny byly 4 značky); 

• celkem je zde z mnou měřených 22 značek 10 značek v nepořádku (buď 

špatné umístění nebo vlastnosti činné plochy, popřípadě oboje); 

• značky, které nevyhovují požadavkům na retroreflexi a koloritu, by měly 

být nahrazeny značkami, které mají správné optické vlastnosti a značky 

špatně umístěné by měly být posunuty do polohy, která je vyhovující pro 

bezpečný provoz. 
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Obrázek 43: Mendlovo náměstí 

 

  

  

Obrázek 44: posouzení značek na Mendlově náměstí 
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8. ZÁVĚR 
Cílem mé diplomové práce bylo posouzení svislého dopravního značení na vybraných 

brněnských křižovatkách. Zabýval jsem se především bočním, výškovým a směrovým 

umístěním a také měřením vlastností činné plochy značek. Celkem jsem na 13 

vybraných křižovatkách (Konečného náměstí jsou tři blízko sebe ležící průsečné 

křižovatky, Přívrat blízko sebe ležící průsečná a styková křižovatka, Nové sady dvě 

blízko sebe ležící průsečné křižovatky) posuzoval umístění 355 značek vzhledem 

k pozemní komunikaci, z toho jsem u 38 měřil vlastnosti jejich činné plochy. Z 355 

značek jich bylo 93 nevyhovujících požadavkům bočního umístění, což je 26,2 %. 

Požadavkům výškového umístění nevyhovělo 40 svislých značek, a to je 11,3 %. U 

směrového řešení bych doporučoval přesunout 35 značek, což je 9,9 %. Požadavkům na 

retroreflexi nevyhovělo 17 značek z 38, a to odpovídá 44,7 %. Kolorimetrické vlastnosti 

nesplňovalo 12 značek z 38, což je 31,6 %. Celkově nevyhovělo 171 svislých 

dopravních značek z 355 měřených, a to odpovídá 48,2 %, přičemž nevyhovující značka 

je ta, která nesplnila alespoň jeden z požadavků. Dá se ovšem předpokládat, že výsledek 

je pozitivnější než skutečný stav, protože na většině značek nebyla měřena jejich činná 

plocha. Z vizuálního hodnocení lze usuzovat, že značek nevyhovujících na požadavek 

kolorimetrie a retroreflexe bude více a celkové procento se tedy zvýší.  Zn ačky se 

špatným umístěním vzhledem k provozu by měly být osazeny dle pokynů v TP 65-

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; a značky se špatnými 

vlastnostmi činné plochy by měly být nahrazeny značkami splňujícími funkční 

požadavky. 
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Příloha 1

Konečného náměstí

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 B 29 Zákaz stání sloup veřejného 
osvětlení 2,3 0,3 A6

2 IS 2a

Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

jedním cílem)

"Svitavy" A6

3 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Kr. pole" A6

4 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "ZOO" A6

5 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Bystrc" A6

6 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Žabovřesky" A6

7 IP 19 Řadící pruhy A6

8 IJ 4c Zastávka autobusu A6

9 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 4,1 0,2 Značka lehce začernalá A6

10 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,4 0,5 A3

11 B 28 Zákaz zastavení samostatný 
sloupek 2,2 0,5 A3

12 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" A3

13 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" A3

14 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" A3

15 IS 2a
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Wien" A3

16 IS 2c

Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

jedním cílem)

"Svitavy" A3

17 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 4,2 0,4 A3

18 B 29 Zákaz stání sloup veřejného 
osvětlení 2,1 0,1 A4

0,2

0,2

sloup veřejného 
osvětlení

sloup trolejového 
vedení

1,7

2,3



19 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "Centrum" A4

20 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" A4

21 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" A4

22 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" A4

23 IS 2c
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Wien" A4

24 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "Výstaviště BVV" A4

25 IP 19 Řadící pruhy Hůře viditelná, schovaná za SSZ 
pro tramvaj A4

26 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 4,1 0,4 A4

27 B 28 Zákaz zastavení sloup SSZ 3,4 0,4 A6

28 C 2d Přikázaný směr jízdy 
přímo a vpravo

samostatný 
sloupek 2,0 0,4 A6

29 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,6 0,5 A6

30 IJ 4a Zastávka trolejbusu označník MHD 2,3 0,7 A5

31 IS 2a

Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

jedním cílem)

"Svitavy" A5

32 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Kr. pole" A5

33 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Bystrc" A5

34 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Líšeň" A5

35 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Židenice" A5

36 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Lesná" A5

37 IP 1b Změna směru okruhu A5

38 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,3 0,6 A5

39 IP 13a + 
E 7b     + Kryté parkoviště + 

směrová šipka
sloup veřejného 

osvětlení 2,0 0,1 A5

0,3

0,2

sloup veřejného 
osvětlení

sloup trolejového 
vedení

2,5

2,1



40 IP 1a Okruh A6

41 B 28 Zákaz zastavení A6

42 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,4 0,4 A6

43 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" A6

44 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" A6

45 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" A6

46 IS 3c Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Hodonín" A6

47 IS 2c
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Wien" A6

48 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "Výstaviště BVV" A6

49 IP 19 Řadící pruhy samostatný 
sloupek 2,3 0,5 A6

50 IP 1b Změna směru okruhu samostatný 
sloupek 2,5 0,6 A6

51 P 4 Dej přednost v jízdě! A6

52 P 4 Dej přednost v jízdě! A6

53 IS 2c
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Svitavy" A6

54 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Bystrc" A6

55 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "ZOO" A6

56 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Kr. pole" A6

57 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Žabovřesky" A6

58 IP 19 Řadící pruhy samostatný 
sloupek 2,3 0,1 A6

59 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,5 0,1 A6

60 B 28 Zákaz zastavení sloup veřejného 
osvětlení 2,0 0,5 Značka mírně ohnutá A6

61 IP 19 Řadící pruhy sloup trolejového 
vedení 2,2 0,4 A6

62 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 4,2 0,4 A6

na dvou 
sloupcích 2,0 0,4

sloup SSZ 3,3 0,3

sloup trolejového 
vedení 2,9 0,1

0,9sloup veřejného 
osvětlení 2,0



63 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,3 A1

64 B 24b Zákaz odbočování 
vlevo

sloup trolejového 
vedení 2,5 0,4 A1

65 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,4 0,2 A1

66 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,4 0,5 A1

67 IP 19 Řadící pruhy samostatný 
sloupek 2,7 0,1 A2

68 IJ 4a Zastávka trolejbusu označník MHD 2,4 0,5 A2

69 P 4 Dej přednost v jízdě! A2

70 P 4 Dej přednost v jízdě! A2

sloup SSZ 3,4 0,2



β x y
1. 0,3773 0,3186 0,3410 71
2. 0,3908 0,3166 0,3393 76
3. 0,3803 0,3181 0,3397 78
ø 0,3828 0,3178 0,3400 75,0
1. 0,0567 0,1538 0,1489 1
2. 0,0567 0,1547 0,1492 1
3. 0,0560 0,1570 0,1517 1
ø 0,0565 0,1552 0,1499 1,0
1. 0,0224 0,1579 0,1069 0
2. 0,0244 0,1618 0,1127 0
3. 0,0230 0,1609 0,1106 0
ø 0,0233 0,1602 0,1101 0,0
1. 0,0666 0,6103 0,3254 13
2. 0,0704 0,6063 0,3274 11
3. 0,0665 0,6092 0,3285 10
ø 0,0678 0,6086 0,3271 11,3
1. 0,1099 0,1527 0,4135 57
2. 0,1025 0,1518 0,4094 52
3. 0,1042 0,1542 0,4109 55
ø 0,1055 0,1529 0,4113 54,7
1. 0,0472 0,1451 0,1206 12
2. 0,0485 0,1478 0,1252 8
3. 0,0494 0,1491 0,1274 9
ø 0,0484 0,1473 0,1244 9,7
1. 0,4339 0,3154 0,3368 36
2. 0,3863 0,3193 0,3402 11
3. 0,4292 0,3156 0,3372 14
ø 0,4165 0,3168 0,3381 20,3
1. 0,0724 0,1791 0,4005 1
2. 0,0758 0,1804 0,4003 0
3. 0,0707 0,1702 0,4040 3
ø 0,0730 0,1766 0,4016 1,3
1. 0,0431 0,1560 0,1426 8
2. 0,0481 0,1608 0,1497 8
3. 0,0468 0,1579 0,1470 8
ø 0,0460 0,1582 0,1464 8,0
1. 0,2682 0,3113 0,3309 164
2. 0,2754 0,3132 0,3333 160
3. 0,2842 0,3123 0,3321 148
ø 0,2759 0,3123 0,3321 157,3

Označení Barva

Modrá

Červená

B 28

C 2d

Bílá

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

Modrá

Modrá

IS 2c

Bílá

Zelená

IP 1b

Zelená

Bílá

C 4a

Modrá



1. 0,3745 0,3219 0,3397 67
2. 0,3748 0,3204 0,3408 67
3. 0,3876 0,3204 0,3402 65
ø 0,3790 0,3209 0,3402 66,3
1. 0,0869 0,5709 0,3377 12
2. 0,0893 0,5566 0,3368 12
3. 0,0914 0,5598 0,3401 16
ø 0,0892 0,5624 0,3382 13,3

B 24b

Bílá

Červená

















Příloha 2

Přívrat

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 IP 19 Řadící pruhy sloup veřejného 
osvětlení 2,7 0,5 B1

2 IJ 4a Zastávka trolejbusu sloup veřejného 
osvětlení 2,4 0,5 B1

3 IP 6 Přechod pro chodce sloup veřejného 
osvětlení 2,1 0,4 Značka téměř není vidět přes větve 

stromu B1

4 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,4 0,4 B1

5 IJ 4a Zastávka trolejbusu označník MHD 2,4 1,9 B2

6 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace B2

7 B 24a Zákaz odbočení vpravo B2

8 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace

sloup trolejového 
vedení

2,4 0,3 B2

9 IS 22a Označení názvu ulice "Vychodilova" B2

10 IS 22e Označení názvu ulice "Colova" B2

11 IS 22e Označení názvu ulice "Sovova" B2

12 IS 22e Označení názvu ulice "Zeyerova" B2

13 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,4 0,4 B2

0,2

1,3

sloup veřejného 
osvětlení

sloup veřejného 
osvětlení

2,4

3,2



14 IS 22a Označení názvu ulice "Královopolská" B6

15 IS 22e + 
IS 24c + Označení názvu ulice + 

komunální cíl
"Vychodilova + domov pro 

seniory" B6

16 IS 22e Označení názvu ulice "Vychodilova" B6

17 IS 22e Označení názvu ulice "Colova" B6

18 IS 22e Označení názvu ulice "Sovova" B6

19 IS 22e Označení názvu ulice "Zeyerova" B6

20 IS 22e Označení názvu ulice "Plevova" B6

21 IS 22e Označení názvu ulice "Bochořákova" B6

22 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" B6

23 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" B6

24 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" B6

25 IS 2a
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Wien" B6

26 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Bystr" B6

27 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Komín" B6

28 B 19
Zákaz vjezdu vozidel 
přepravujících náklad, 
který může způsobit 

B6

29 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace B6

30 B 29 Zákaz stání sloup veřejného 
osvětlení

2,5 0,3 B3

31 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,2 0,2 B3

33 IP 6 Přechod pro chodce samostatný 
sloupek 2,5 0,3 Značka lehce zakryta větví stromu B4

32

1,2sloup veřejného 
osvětlení

sloup veřejného 
osvětlení

2,6

2 0,4

B42,3 1,3 "300m"IJ 7 +  E 
13     + Čerpací stanice + text sloup veřejného 

osvětlení

sloup SSZ 3,4 0,2



34 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,3 0,5 B4

35 IP 19 Řadící pruhy sloup trolejového 
vedení 2,6 0,7 B6

36 IS 22e + 
IS 24c + Označení názvu ulice + 

komunální cíl "Domov pro seniory, Vychodilova" B6

37 IS 24c Komunální cíl "Kulturní dům RUBÍN" B6

38 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,4 0,8 B6

39 IP 6 Přechod pro chodce samostatný 
sloupek 2,6 0,2 B5

40 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace

sloup trolejového 
vedení 3,5 0,2 B5

41 IJ 4a Zastávka trolejbusu označník MHD 2,2 0,4 B5

42 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace

sloup trolejového 
vedení 2,4 2,6 B5

43 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,2 0,2 B5

sloup veřejného 
osvětlení 3,2 0,6



β x y
1. 0,4102 0,3139 0,3315 71
2. 0,4235 0,3125 0,3304 62
3. 0,4226 0,3127 0,3305 62
ø 0,4188 0,3130 0,3308 65,0
1. 0,3745 0,4862 0,4852 29
2. 0,3791 0,4873 0,4858 32
3. 0,3735 0,4881 0,4860 30
ø 0,3757 0,4872 0,4857 30,3
1. 0,0640 0,1570 0,4465 18
2. 0,0621 0,1467 0,4532 20
3. 0,0678 0,1582 0,4466 21
ø 0,0646 0,1540 0,4488 19,7
1. 0,0463 0,1415 0,1281 17
2. 0,0485 0,1455 0,1332 17
3. 0,0498 0,1466 0,1349 18
ø 0,0482 0,1445 0,1321 17,3
1. 0,3665 0,3196 0,3427 45
2. 0,3818 0,3163 0,3382 42
3. 0,3744 0,3176 0,3394 47
ø 0,3742 0,3178 0,3401 44,7
1. 0,0378 0,1647 0,1379 0
2. 0,0343 0,1610 0,1282 0
3. 0,0398 0,1705 0,1441 0
ø 0,0373 0,1654 0,1367 0,0
1. 0,0130 0,4137 0,0794 0
2. 0,0127 0,4134 0,0782 0
3. 0,0126 0,4134 0,0781 0
ø 0,0128 0,4135 0,0786 0,0
1. 0,0500 0,6637 0,3200 9
2. 0,0481 0,6641 0,3281 9
3. 0,0488 0,6652 0,3288 9
ø 0,0490 0,6643 0,3256 9,0

Označení Barva Měření Kolorimetrie Retroreflexe

P 3

IS 2a

IP 6

B 29

Žlutá

Zelená

Modrá

Bílá

Modrá

Modrá

Bílá

Červená

















Příloha 3

Nové sady

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 IP 13 a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Vaňkovka" C1

2 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"IBC-Příkop" C1

3 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" C1

4 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" C1

5 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" C1

6 IS 3c Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Hodonín" C1

7 IS 3c Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Wien" C1

8 IP 19 Řadící pruhy C1

9 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 2,9 0,8 C1

10 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 2,1 0,8 C1

11 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo C6

12 Z 4b Směrovací deska pravá C6

13 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" C6

14 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" C6

15 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" C6

16 IS 3a Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Hodonín" C6

17 IS 2a
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Wien" C6

2,3

0,3

2,2

    +

sloup veřejného 
osvětlení

malý samostatný 
sloupek

na dvou 
sloupcích

0,1

0,6

0,6



18 IP 20a + 
IP 19 + Vyhrazený jízdní pruh 

+ řadící pruhy C6

19 IP 1b Změna směru okruhu C6

20 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Vaňkovka" C6

21 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"IBC-Příkop" C6

22 A 25 Tramvaj C6

23 B 24a Zákaz odbočení vpravo C6

24 IP 6 Přechod pro chodce C2

25 B 28 Zákaz zastavení C2

26 E 8a Začátek úseku C2

27 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" C2

28 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" C2

29 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" C2

30 IS 3c Směrová tabule (s 
jedním cílem)

Značka otočena asi o 30°,  
"Hodonín" C2

31 IS 2c
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

Značka otočena asi o 30°, "Wien" C2

32 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace C2

33 B 28 Zákaz zastavení C2

34 E 8b Průběh úseku C2

35 IP 19 Řadící pruhy samostatný 
sloupek 2,1 0,3 C2

36 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,0 0,2 C2

37 P 4 Dej přednost v jízdě! samostatný 
sloupek 2,2 0,6 C2

38 IP 6 Přechod pro chodce samostatný 
sloupek 2,6 0,2 C3

0,11,6

0,7

0,53,0

na dvou 
sloupcích

2,9samostatný 
sloupek

1,7samostatný 
sloupek

samostatný 
sloupek 2,5

2,3   + samostatný 
sloupek

sloup SSZ

0,3

0,1

0,4



        +
C3

C3

40 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Moravské náměstí" C3

41 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Slovan" C3

42 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Vaňkovka" C3

43 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"IBC-Příkop" C3

44 IJ 4a Zastávka autobusu označník MHD 2,2 0,4 C3

45 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,2 0,8 Mírně vybledlé středové pole C3

46 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,4 2,0 C3

47 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,8 C6

48 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "Výstaviště BVV" C4

49 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "Centrum" C4

50 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace C4

51 IP 19 Řadící pruhy C4

52 IP 1b Změna směru okruhu C4

53 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,0 0,8 C4

54 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,1 0,4 C4

55 IP 19 Řadící pruhy C6

56 IP 1b Změna směru okruhu C6

57 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Slovan" C6

58 IP 13a+  
IS 5

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"Moravské nám." C6

0,32,7

0,1

1,02,0

2,2

samostatný 
sloupek 2,2

samostatný 
sloupek

2,5

1,8

samostatný 
sloupek

sloup trolejového 
vedení    +

0,2

0,4

1,0

39 IP 20a + 
IP 19

Vyhrazený jízdní pruh 
+ řadící pruhy

na dvou 
sloupcích

+ sloup trolejového 
vedení



59 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace C6

60 E 2b Tvar křižovatky C6

61 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo C5

62 Z 4b Směrovací deska pravá C5

63 IP 6 Přechod pro chodce sloup veřejného 
osvětlení 2,5 0,2 C5

64 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,4 1,4 C5

65 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,0 0,3 C5

0,3

0,1

3,2

0,3

sloup SSZ

malý samostatný 
sloupek



β x y
1. 0,2890 0,3223 0,3456 69
2. 0,3502 0,3277 0,3491 63
3. 0,3691 0,3228 0,3444 75
ø 0,3361 0,3243 0,3464 69,0
1. 0,0654 0,5887 0,3260 12
2. 0,0611 0,5974 0,3247 12
3. 0,0592 0,5920 0,3251 13
ø 0,0619 0,5927 0,3253 12,3
1. 0,0504 0,6482 0,3206 7
2. 0,0557 0,6120 0,3204 8
3. 0,0526 0,6243 0,3194 11
ø 0,0529 0,6282 0,3201 8,7
1. 0,0235 0,1496 0,1048 0
2. 0,0237 0,1487 0,1048 0
3. 0,0234 0,1490 0,1049 0
ø 0,0235 0,1491 0,1048 0,0
1. 0,4402 0,3118 0,3338 33
2. 0,4486 0,3093 0,3317 35
3. 0,4321 0,3098 0,3323 40
ø 0,4403 0,3103 0,3326 36,0
1. 0,0394 0,1476 0,1224 0
2. 0,0364 0,1438 0,1179 0
3. 0,0419 0,1542 0,1297 0
ø 0,0392 0,1485 0,1233 0,0
1. 0,3499 0,3176 0,3375 351
2. 0,3841 0,3183 0,3381 356
3. 0,3406 0,3180 0,3382 373
ø 0,3582 0,3180 0,3379 360,0
1. 0,0882 0,1903 0,4282 30
2. 0,0866 0,1889 0,4175 34
3. 0,0838 0,1891 0,4188 34
ø 0,0862 0,1894 0,4215 32,7

IP 6

Bílá

Modrá

IP 1b

Bílá

Zelená

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

B 28

Červená

Modrá

P 4

Bílá

Červená

Označení Barva

















Příloha 4

Tomkovo náměstí

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,1 D1

2 IJ 4a Zastávka trolejbusu označník MHD 2,3 0,6 D1

3 C 4c
Přikázaný směr 

objíždění vpravo a 
vlevo

pružný maják 0,8 0,3 D1

4 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,4 0,7 D1

5 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,2 0,7 D1

6 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,5 0,6 D1

7 IJ 4a Zastávka tramvaje D2

8 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace D2

9 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 1,5 D2

10 IP 6 Přechod pro chodce samostatný 
sloupek 2,5 1,6 D2

11 IP 19 Řadící pruhy sloup veřejného 
osvětlení 3,1 1,6 D2

12 IJ 4c Zastávka autobusu samostatný 
sloupek 2,4 0,8 D2

13 IJ 4a Zastávka autobusu sloup veřejného 
osvětlení 2,6 0,6 D2

14 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,4 0,8 D2

0,12.1sloup veřejného 
osvětlení



15 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" D3

16 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" D3

17 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" D3

18 IS 3a Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Hodonín" D3

19 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Líšeň" D3

20 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Židenice" D3

21 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Husovice" D3

22 IP 19 Řadící pruhy sloup veřejného 
osvětlení 3,7 2,3 D3

23 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,3 D3

24 C 4c
Přikázaný směr 

objíždění vpravo a 
vlevo

pružný maják 0,8 1,1 D3

25 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,5 0,8 D3

26 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,3 0,7 Vybledlé střední žluté pole D3

27 IS 3c
Směrová tabule (s jedním 

cílem)
"Svitavy" D4

28 IS 1c
Směrová tabule pro 

příjezd k dálnici (s jedním 
cílem)

"Praha" D4

29 IS 1c
Směrová tabule pro 

příjezd k dálnici (s jedním 
cílem)

"Bratislava" D4

30 IS 1c
Směrová tabule pro 

příjezd k dálnici (s jedním 
cílem)

"Olomouc" D4

31 IS 3c
Směrová tabule (s jedním 

cílem)
"Hodoním" D4

32 IS 3c
Směrová tabule (s jedním 

cílem)
Značka je mírně ohnutá a nakloněná, 

"Bílovice"
D4

33 IJ 4a Zastávka trolejbusu označník MHD 2,4 0,5 D4

34 IP 19 Řadící pruhy D4

35 P 3
Konec hlavní pozemní 

komunikace
D4

36 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,6 0,6 D4

0,4

3,4 0,1

3,1 0,3

sloup veřejného 
osvětlení

2,4

sloup veřejného 
osvětlení

sloup veřejného 
osvětlení



β x y
1. 0,2882 0,3085 0,3275 167
2. 0,2920 0,3086 0,3277 174
3. 0,2911 0,3100 0,3292 169
ø 0,2904 0,3090 0,3281 170
1. 0,0439 0,1423 0,1472 10
2. 0,0462 0,1430 0,1477 15
3. 0,0423 0,1430 0,1450 14
ø 0,0441 0,1428 0,1466 13
1. 0,4352 0,3085 0,3318 42
2. 0,4224 0,3079 0,3311 46
3. 0,4244 0,3088 0,3320 48
ø 0,4273 0,3084 0,3316 45,3
1. 0,0600 0,1544 0,1387 0
2. 0,0547 0,1520 0,1359 0
3. 0,0477 0,1488 0,1338 0
ø 0,0541 0,1517 0,1361 0
1. 0,4908 0,3201 0,3469 55
2. 0,4904 0,3226 0,3491 59
3. 0,4731 0,3098 0,3322 56
ø 0,4848 0,3175 0,3427 56,7
1. 0,4464 0,4085 0,4416 43
2. 0,4714 0,4057 0,4404 42
3. 0,4786 0,4124 0,4445 39
ø 0,4655 0,4089 0,4422 41,3
1. 0,3973 0,3147 0,3323 65
2. 0,3906 0,3151 0,3330 63
3. 0,3937 0,3145 0,3323 66
ø 0,3939 0,3148 0,3325 64,7
1. 0,0533 0,5962 0,3198 10
2. 0,0514 0,6099 0,3106 10
3. 0,0536 0,5985 0,3106 10
ø 0,0528 0,6015 0,3137 10,0

Žlutá

Bílá

Červená

P 3

P 4

Bílá

Kolorimetrie RetroreflexeOznačení Barva Měření

Bílá

Modrá

C 4c

Bílá

Modrá

IP 6













Příloha 5

Komenského náměstí

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 IP 27b Konec pěší zóny rámový sloupek 1,4 0,9 "Dopravní obsluha a cyklisté 00-24 
hod." E2

2 P 4 Dej přednost v jízdě! E2

3 E 2b Tvar křižovatky E2

4 IP 13c Parkoviště s 
parkovacím automatem E3

5 E 13 Text "Řidič je povinnen uhradit cenu za 
parkování" E3

6 IP 1a Okruh E3

7 IP 16 Uspořádání jízdních 
pruhů Značka otočena asi o 45° E3

8 E 13 Text Značka otočena asi o 60°, "Mimo 
MHD a BUS" E3

9 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace E3

10 E 2b Tvar křižovatky E3

11 IJ 4c Zastávka autobusu E4

12 E 13 Text "Tourist" E4

13 IJ 4a Zastávka autobusu samostatný 
sloupek 2,4 0,5 E4

14 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,4 1,4 E4

15 P 4 Dej přednost v jízdě! E4

16 E 2b Tvar křižovatky E4

17 C 2d Přikázaný směr jízdy 
přímo a vpravo E1

18 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace E1

3,4

3,3

3,4

2,1

2,4

3,5

2,4

sloup SSZ

sloup SSZ

samostatný 
sloupek

sloup veřejného 
osvětlení

sloup SSZ

sloup SSZ

samostatný 
sloupek

0,5

0,2

0,4

0,5

0,5

0,6

1,0



19 IP 1a Okruh E1

20 B 28 Zákaz zastavení E1

21 IP 20a + 
IP 19 + Vyhrazený jízdní pruh 

+ řadící pruhy E1

22 IP 1a Okruh E1

23 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace E1

24 E 2b Tvar křižovatky E1

1,5

1,1

3,4

samostatný 
sloupek

na dvou 
sloupcích

sloup SSZ

0,7

0,4

0,6



β x y
1. 0,0273 0,1570 0,1264 3
2. 0,0212 0,1476 0,1100 1
3. 0,0233 0,1490 0,1132 1
ø 0,0239 0,1512 0,1165 1,7
1. 0,4045 0,3186 0,3365 44
2. 0,4025 0,3188 0,3368 47
3. 0,3670 0,3163 0,3350 52
ø 0,3913 0,3179 0,3361 47,7
1. 0,0200 0,1418 0,0985 0
2. 0,0212 0,1432 0,9980 0
3. 0,0211 0,1448 0,1003 0
ø 0,0208 0,1433 0,3989 0,0
1. 0,0576 0,6412 0,3263 11
2. 0,0649 0,6133 0,3258 10
3. 0,0681 0,5893 0,3248 11
ø 0,0635 0,6146 0,3256 10,7
1. 0,0715 0,2043 0,6051 12
2. 0,0728 0,2116 0,5899 10
3. 0,0784 0,2138 0,5850 11
ø 0,0742 0,2099 0,5933 11,0
1. 0,3893 0,3182 0,3404 81
2. 0,4020 0,3184 0,3404 80
3. 0,4000 0,3166 0,3385 77
ø 0,3971 0,3177 0,3398 79,3

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

B 28

Modrá

Červená

IP 20a  +  IP 
19

Modrá

Bílá

Označení Barva

IP 1a

Zelená

Bílá













Příloha 6
Křenová x Koliště

Tabulka svislého dopraního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 B 16
Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž výška přesahuje 
vyznačenou mez

"3,8m" F1

2 E 13 Text "100m" F1

3 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace

Značka má úplně vybledlé žluté 
středové pole F1

4 IP 19 Řadící pruhy samostatný 
sloupek 2,3 0,3 F1

5 IS 4a Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Kr. pole" F1

6 IS 3a Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Svitavy" F1

7 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" F1

8 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Židenice" F1

9 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,4 F1

10 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace

samostatný 
sloupek 2,0 0,4 vybledlé žluté pole F1

11 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,6 0,5 F1

12 IP 20a Vyhrazený jízdní pruh F2

13 B 29 Zákaz stání F2

14 E 8b Průběh úseku F2

15 IP 20b + 
IP 19     +

Konec vyhrazeného 
jízdního pruhu + řadící 

pruhy

sloup veřejného 
osvětlení 2,3 0,6 F2

0,8

4,4

0,6

2,2

2,1sloup veřejného 
osvětlení

sloup trolejového 
vedení

sloup trolejového 
vedení 1,9



16 IP 13a + 
IS 5c "IBC-Příkop" F2

17 IP 13a + 
IS 5c "Moravské nám." F2

18 IP 13a + 
IS 5c "Slovan" F2

19 E 7b   + Kryté parkoviště + 
směrová šipka F2

20 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,4 F2

21 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,8 0,2 F2

22 P 4 Dej přednost v jízdě! F2

23 B 24b Zákaz odbočení vlevo F2

24 P 4 Dej přednost v jízdě! F2

25 B 24b Zákaz odbočení vlevo F2

26 IP 19 Řadící pruhy sloup veřejného 
osvětlení 2,1 0,2 F3

27 B 16
Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž výška přesahuje 
vyznačenou mez

táhlo nad 
vozovkou 4,7 "3,7m" F3

28 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,7 0,4 F3

29 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,7 0,4 F3

30 IJ 4a Zastávka autobusu sloup trolejového 
vedení 2,4 2,9 F4

31 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace F4

32 B 29 Zákaz stání F4

33 B 24b Zákaz odbočení vlevo F4

34 E 13 Text "Mimo bus MHD" F4

35 B 1
Zákaz vjezdu všech 

vozidel (v obou 
směrech)

F4

36 E 13 Text "Mimo tram" F4

2,0

sloup SSZ 1,9 0,5

sloup trolejového 
vedení 2,7 2,3

samostatný 
sloupek 2,2

0,1

0,6

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
   +

sloup veřejného 
osvětlení 2,7

sloup SSZ 3,6



37 C 2d Přikázaný směr jízdy 
přímo a vpravo F4

38 B 16
Zákaz vjezdu vozidel, 

jejichž výška přesahuje 
vyznačenou mez

"3,3m" F4

39 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,7 0,3 F4

sloup 2,0 0,5



β x y
1. 0,0528 0,1278 0,4240 16
2. 0,0558 0,1281 0,4254 15
3. 0,0555 0,1274 0,4250 16
ø 0,0547 0,1278 0,4248 15,7
1. 0,0191 0,1417 0,1001 3
2. 0,0197 0,1430 0,1020 4
3. 0,0194 0,1419 0,1005 4
ø 0,0194 0,1422 0,1009 3,7
1. 0,4200 0,3770 0,3573 51
2. 0,4203 0,3199 0,3478 51
3. 0,4308 0,3247 0,3542 49
ø 0,4237 0,3405 0,3531 50,3
1. 0,4028 0,3170 0,3403 46
2. 0,3955 0,3174 0,3411 48
3. 0,3501 0,3263 0,3501 46
ø 0,3828 0,3202 0,3438 46,7
1. 0,3709 0,3160 0,3336 70
2. 0,3705 0,3154 0,3333 66
3. 0,3463 0,3183 0,3362 62
ø 0,3626 0,3166 0,3344 66,0
1. 0,0338 0,2766 0,2935 4
2. 0,0342 0,2808 0,2956 4
3. 0,0354 0,2799 0,2987 4
ø 0,0345 0,2791 0,2959 4,0
1. 0,0381 0,1468 0,1611 11
2. 0,0425 0,1402 0,1505 13
3. 0,0421 0,1474 0,1601 6
ø 0,0409 0,1448 0,1572 10,0
1. 0,2486 0,3225 0,3449 157
2. 0,2333 0,3167 0,3356 87
3. 0,2463 0,3169 0,3378 161
ø 0,2427 0,3187 0,3394 135,0
1. 0,0627 0,6523 0,3274 15
2. 0,0654 0,6457 0,3290 12
3. 0,0664 0,6467 0,3301 13
ø 0,0648 0,6482 0,3288 13,3
1. 0,4086 0,3141 0,3330 62
2. 0,3997 0,3160 0,3346 61
3. 0,4079 0,3146 0,3332 63
ø 0,4054 0,3149 0,3336 62,0

IP 20a

Bílá

Modrá

C 4a

Modrá

Bílá

B 16

Červená

Bílá

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

P 2

Žlutá

Bílá

IS 1c

Zelená

Modrá

Označení Barva













Příloha 7

Šilingrovo náměstí

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 IP 21 + 
G13  + Omezení v jízdním 

pruhu + text
sloup trolejového 

vedení 2,2 0,8
"Po-so 6-16 hod,mimo dopravní 
obsluhu a vozidla s povolením od 

MMB"
G1

2 IP 1a Okruh sloup trolejového 
vedení 2,2 1,2 G1

3 P 5 Dej přednost v jízdě 
tramvaji! sloup SSZ 3,5 0,4 G1

4 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,3 0,8 G1

5 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace G1

6 B 24b Zákaz odbočení vlevo G1

7 E 13 Text "5-19 hod" G1

8 B 28 Zákaz zastavení Značka otočená o 45° G2

9 C 2d Přikázaný směr jízdy 
přímo a vpravo G2

10 E 13 Text "Mimo cyklisty" G2

11 IP 19 Řadící pruhy na dvou 
sloupcích 2,0 0,1 Značka mírně ohnutá G2

12 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,5 0,5 G2

13 A 25 Tramvaj samostatný 
sloupek 2,4 0,5 G3

14 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace

samostatný 
sloupek 2,4 0,7 G3

15 IP 20a + 
IP 21 +

Vyhrazený jízdní pruh 
+ omezení v jízdním 

pruhu
G3

16 E 13 Text "Po-so 6-16 hod" G3

17 E 13 Text "Mimo dopravní obsluhy a vozidla 
s povolením od MMB" G3

samostatný 
sloupek 2,5 0,6

sloup SSZ 4,1 0,3

sloup veřejného 
osvětlení 2,1 1,3



18 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,9 0,5 G3

19 P 5 Dej přednost v jízdě 
tramvaji! sloup SSZ 3,4 0,4 G4

20 C 4b Přikázaný směr 
objíždění vlevo pružný maják 0,7 0,5 G4

21 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,3 1,0 G4

22 C 2f Přikázaný směr jízdy 
vpravo i vlevo G4

23 E 13 Text "Po-so 6-16 hod" G4

24 E 13 Text
Značka je špatně viditelná zpoza 

označníku MHD., "Mimo dopravní 
obsluhu a vozidla s povolením od 

G4

25 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,5 0,4 G4

sloup SSZ 3,6 1,0



β x y
1. 0,3484 0,3221 0,3421 90
2. 0,3517 0,3215 0,3417 90
3. 0,3369 0,3217 0,3422 85
ø 0,3457 0,3218 0,3420 88,3
1. 0,0571 0,1423 0,1503 6
2. 0,0527 0,1431 0,1441 5
3. 0,0453 0,1438 0,1347 5
ø 0,0517 0,1431 0,1430 5,3
1. 0,3721 0,3198 0,3384 41
2. 0,3573 0,3211 0,3398 38
3. 0,3660 0,3204 0,3392 43
ø 0,3651 0,3204 0,3391 40,7
1. 0,3227 0,4844 0,4892 27
2. 0,3288 0,4846 0,4892 26
3. 0,3334 0,4845 0,4896 26
ø 0,3283 0,4845 0,4893 26,3
1. 0,0528 0,1607 0,1840 30
2. 0,0541 0,1625 0,1870 34
3. 0,0606 0,1648 0,1898 28
ø 0,0558 0,1627 0,1869 30,7
1. 0,2388 0,3134 0,3340 158
2. 0,2436 0,3135 0,3342 159
3. 0,2606 0,3198 0,3396 145
ø 0,2477 0,3156 0,3359 154,0
1. 0,3743 0,3145 0,3329 74
2. 0,3708 0,3145 0,3327 83
3. 0,3799 0,3148 0,3332 65
ø 0,3750 0,3146 0,3329 74,0
1. 0,0666 0,6359 0,3308 14
2. 0,0638 0,6426 0,3292 15
3. 0,0595 0,6293 0,3255 13
ø 0,0633 0,6359 0,3285 14,0

C 4b

Modrá

Bílá

A 25

Bílá

Červená

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

P 2

Bílá

Žlutá

C 2d

Bílá

Modrá

Označení Barva













Příloha 8

Milady Horákové x Drobného

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 IP 19 Řadící pruhy samostatný 
sloupek 2,6 1,3 H1

2 IS 2c
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Svitavy" H1

3 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Lesná" H1

4 IS 4c Směrová tabule (s 
jedním místním cílem) "Kr. pole" H1

5 IP 13a + 
IS 5c    +

Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli
"IBC-Příkop" H1

6 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,3 H1

7 IJ 4a Zastávka tramvaje označník MHD 2,4 0,3 H1

8 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,4 0,3 H1

9 C 4a Přikázaný směr 
objíždění vpravo pružný maják 0,8 0,1 H2

10 C 2d Přikázaný směr jízdy 
přímo a vpravo

samostatný 
sloupek

2,3 0,2 H2

11 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 4,0 0,3 H2

12 B 28 Zákaz zastavení Značka otočena asi o 70° H3

13 E 13 Text Značka otočena asi o 90° H3

14 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,3 0,8 H3

15 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace

sloup trolejového 
vedení 2,5 0,7 H4

16 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace H4

17 B 28 Zákaz zastavení H4

18 IP 19 Řadící pruhy sloup trolejového 
vedení

2,4 1,9 H4

1,1

0,1

0,7sloup veřejného 
osvětlení

samostatný 
sloupek

na dvou 
sloupcích 2,2

2,2

2,0



19 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" H4

20 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" H4

21 IS 1a
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" H4

22 IS 2a
Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

"Wien" H4

23 IS 3a Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Hodonín" H4

24 IP 13a +  
IS 5 "IBC-Příkop" H4

25 IP 13a +  
IS 5 "Vaňkovka" H4

26 IP 13a +  
IS 5 "Moravské nám." H4

27 IP 13a +  
IS 5 "Slovan" H4

28 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,5 0,5 H4

29 IP 4b Jednosměrný provoz sloup veřejného 
osvětlení

2,3 0,2 H4

30 P 4 Dej přednost v jízdě! H4

31 C 2b Přikázaný směr jízdy 
vpravo H4

0,62,2sloup trolejového 
vedení

2,4

3,6

1,8

2,5    +
Kryté parkoviště + 
směrová tabule k 

jinému cíli

sloup trolejového 
vedení

sloup veřejného 
osvětlení



β x y
1. 0,3602 0,3118 0,3337 46
2. 0,3982 0,3168 0,3383 49
3. 0,3855 0,3138 0,3348 56
ø 0,3813 0,3141 0,3356 50,3
1. 0,0343 0,1539 0,1288 2
2. 0,0313 0,1508 0,1255 3
3. 0,0274 0,1497 0,1194 4
ø 0,0310 0,1515 0,1246 3,0
1. 0,0479 0,1414 0,1272 24
2. 0,0543 0,1416 0,1265 24
3. 0,0530 0,1415 0,1263 26
ø 0,0517 0,1415 0,1267 24,7
1. 0,0507 0,6393 0,3149 67
2. 0,0551 0,6230 0,3159 66
3. 0,0535 0,6418 0,3146 63
ø 0,0531 0,6347 0,3151 65,3
1. 0,0532 0,1307 0,4175 12
2. 0,0544 0,1332 0,4179 13
3. 0,0536 0,1319 0,4146 13
ø 0,0537 0,1319 0,4167 12,7
1. 0,0192 0,1447 0,1009 2
2. 0,0202 0,1483 0,1060 2
3. 0,0193 0,1449 0,1015 2
ø 0,0196 0,1460 0,1028 2,0
1. 0,3820 0,3230 0,3452 66
2. 0,3791 0,3231 0,3455 68
3. 0,3763 0,3219 0,3446 63
ø 0,3791 0,3227 0,3451 65,7
1. 0,3707 0,3791 0,4139 54
2. 0,3786 0,3626 0,3966 56
3. 0,3577 0,4013 0,4350 50
ø 0,3690 0,3810 0,4152 53,3

IS 2c

Zelená

Modrá

P 3

Bílá

Žlutá

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

B 28

Modrá

Červená

C 2d

Bílá

Modrá

Označení Barva













Příloha 9

Mendlovo náměstí

Tabulka svislého dopravního značení

Měřena činná plocha značky

Nevyhovující hodnota

Číslo: Kód: Obrázek: Název: Nosič: Výška: Boční 
umístění: Poznámka: Mapa

1 IS 3a Směrová tabule (s 
jedním cílem) "Svitavy" I1

2 IS 5 Směrová tabule k 
jinému cíli "centrum" I1

3 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Praha" I1

4 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Bratislava" I1

5 IS 1c
Směrová tabule pro 
příjezd k dálnici (s 

jedním cílem)
"Olomouc" I1

6 IS 2c

Směrová tabule pro 
příjezd k silnici pro 
motorová vozidla (s 

jedním cílem)

Značka otočena asi o 20° I1

7 B 28 Zákaz zastavení I1

8 E 13 Text "MIMO BUS" I1

9 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace

sloup veřejného 
osvětlení 3,2 0,2 I1

10 B 1
Zákaz vjezdu všech 

vozidel (v obou 
směrech)

I1

11 E 13 Text "MIMO MHD" I1

12 IP 19 Řadící pruhy sloup veřejného 
osvětlení 2,4 0,6 I1

13 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace

sloup trolejového 
vedení 2,2 0,6 I1

14 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,4 0,4 I1

15 IP 20a Vyhrazený jízdní pruh sloup veřejného 
osvětlení 3,6 2,6 I2

16 IP 19 Řadící pruhy I2

17 IP 1b Změna směru okruhu I2

18 P 2 Hlavní pozemní 
komunikace sloup SSZ 3,7 0,5 I2

0,2

3,0

sloup veřejného 
osvětlení

samostatný 
sloupek

2,2 0,4

2,2 2,0

sloup veřejného 
osvětlení 3,1

sloup veřejného 
osvětlení 2,2



19 IP 19 Řadící pruhy I3

20 IP 1b Změna směru okruhu I3

21 P 3 Konec hlavní pozemní 
komunikace

sloup trolejového 
vedení 2,6 1,0 I3

22 P 4 Dej přednost v jízdě! sloup SSZ 3,6 0,4 I3

0,5sloup trolejového 
vedení 2,5



β x y
1. 0,0596 0,1527 0,4151 7
2. 0,0569 0,1428 0,4203 6
3. 0,0560 0,1421 0,4195 8
ø 0,0575 0,1459 0,4183 7,0
1. 0,0211 0,1561 0,1237 4
2. 0,0222 0,1591 0,1263 4
3. 0,0237 0,1607 0,1302 5
ø 0,0223 0,1586 0,1267 4,3
1. 0,3563 0,3241 0,3439 45
2. 0,3959 0,3213 0,3417 49
3. 0,3958 0,3205 0,3410 47
ø 0,3827 0,3220 0,3422 47,0
1. 0,0455 0,1777 0,1656 0
2. 0,0443 0,1788 0,1700 0
3. 0,0445 0,1722 0,1575 0
ø 0,0448 0,1762 0,1644 0,0
1. 0,0763 0,1938 0,4016 1
2. 0,0730 0,2055 0,3977 0
3. 0,0738 0,1949 0,4017 1
ø 0,0744 0,1981 0,4003 0,7
1. 0,3682 0,3209 0,3418 17
2. 0,3374 0,3243 0,3449 18
3. 0,3727 0,3208 0,3419 15
ø 0,3594 0,3220 0,3429 16,7
1. 0,4253 0,3141 0,3324 57
2. 0,4243 0,3146 0,3331 55
3. 0,4339 0,3147 0,3336 56
ø 0,4278 0,3145 0,3330 56,0
1. 0,3655 0,4937 0,4860 28
2. 0,3706 0,4942 0,4861 28
3. 0,3651 0,4935 0,4865 26
ø 0,3671 0,4938 0,4862 27,3

Měření Kolorimetrie Retroreflexe

IP 19

Bílá

Modrá

IS 2c

Zelená

Modrá

Označení Barva

IP 1b

Zelená

Bílá

P 2

Bílá

Žlutá
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