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Princip samovysvětlující 

komunikace

Silniční infrastruktura a její okolí musí být 

dostatečně zřetelné tak, aby mohli 

účastníci provozu rychle určit, kterým 

směrem mají pokračovat v cestě a snadno 

předvídat situace, s kterými mohou být 

konfrontováni 



Princip promíjející komunikace



Optický klam



• směrové oblouky,

• dopravní značení,

• avizování křižovatek,

• stavebně technické poměry (např. přechody 

z extravilánu do intravilánu),

• pevné překážky u pozemní komunikace,

• stav vozovky,

• pěší a cyklistickou doprava,

• atd.

Inspektoři by se měli soustředit 

u mezikřižovatkových úseků na:



Kam silnice III/27937 po 100 m pokračuje? Vpravo?

a) směrové oblouky



Ostrá levotočivá zatáčka v hlavním směru silnice 

III/27937. Vedlejší směr vpravo je lesní cesta

a) směrové oblouky



Jak přemíra, tak nedostatek informací může vést k chybám 
a přehmatům.

b) dopravní značení





c) avizování křižovatek

Kralupy nad Vltavou

Okružní křižovatka II/101 x II/608



d) stavebně technické poměry

Křižovatka v Horoměřicích funguje jako parkoviště



d) stavebně technické poměry

Silnice II/101 Červený Újezd - Ptice



e) pevné překážky u pozemní komunikace



f) stav vozovky



g) pěší a cyklistická doprava



Inspektoři by se měli soustředit 

u křižovatek především na:

• rozhledové poměry (zakrytí svislým dopravním 
značením, parkujícími vozidly, zelení, reklamou 
apod.),

• dopravní značení (včetně souladu vodorovného 
dopravního značení a svislého dopravního značení),

• rozlehlost křižovatky (psychologická přednost),

• bezpečné napojení přilehlých pozemků,

• nebezpečné stavební prvky (tangenciální průjezdy 
okružními křižovatkami, počet vjezdů nesouhlasí s 
počtem výjezdů, apod.),

• bezpečnost pohybu ostatních účastníků silničního 
provozu v okolí křižovatky (přechody pro chodce, 
přejezdy pro cyklisty atd.).
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Na silnici II/330 mezi obcemi Sadská 

a Zvěřinek (podle tab. barev – žluté řešení).



V Nymburce na průtahu II/330 je široký silniční

průtah intravilánem, který představuje liniový problém

(podle tab. barev – červené řešení).





Liniově problematický úsek nedaleko obce Netřebice.

V tomto konkrétním případě by bylo nutné

zvýraznit stromy nátěrem nebo ochránit zeleň

svodidly (podle tab. barev – žluté řešení)



Inspektoři by se měli soustředit 

u železničních přejezdů především na:

• dopravní značení (souhlasí-li s typem přejezdu; 

pokud je přejezd umístěn ve směrovém oblouku –

dopravní značení musí být umístěno na obou 

stranách silnice),

• viditelnost a dostatečná rozpoznatelnost přejezdu 

(zda je přejezd vhodně vybaven prvky pasivní 

bezpečnosti, zda – li odpovídá dopravnímu zatížení, 

viditelnost signalizačního značení),

• rozhledové poměry (zakrytí dopravním značením, 

zelení apod.).





- nedostatečné rozhledové poměry

Zjištěná rizika z bezpečnostních 

inspekcí na železničních přejezdech

533 - Lešetice

4956 - Radim

5940 - Ostašov



- závady na dopravním značení

Zjištěná rizika z průzkumů

2451 - Vrapice

546 – Dom. Paseky

588 – Osov



- nenápadnost přejezdu

Zjištěná rizika z průzkumů

5911 - Chotouchov



- rozptylování 

řidiče, snížení 

pozornosti a 

ostražitosti

Zjištěná rizika z průzkumů

3022 - Lhotka



- oslnění sluncem,

fantomický efekt

Zjištěná rizika obecně

546 – Dom. Paseky



- polovičatost realizovaných opatření

Zjištěná rizika z průzkumů

6092 - Sedlčany

6073 - Voračice



OSOV – „před“



OSOV – „po“



P5909 Kořenice (silnice č. III/12544)





Děkuji   za

pozornost !

kocourek@fd.cvut.cz


