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ÚVOD 
 
3.0    Zdůvodnění  vydání v roce 2012  
 
Do Vzorových listů VL 3 jsou zapracovány zejména změny technického řešení křižovatek 
vyplývající z ČSN 73 6102 změna Z1 z roku 2011. Současně byly v doložených příkladech 
korigovány úpravy pro bezbariérové užívání v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb v platném znění, na 
přechodech a místech pro přecházení. 
 
Ve všech listech byly zrušeny odkazy na čísla článků v souvisejících normách a byly 
aktualizovány odkazy na tabulky a obrázky podle platných znění norem.  
 
Ve VL 3 vydaných v roce 2012 jsou nahrazeny všechny vzorové listy z vydání v roce 2009.   
 
 
 
3.0.1 Všeobecné informace 
 
Vzorové listy stanovují obecné zásady návrhu a shrnují zásadní nebo svým významem důležité 
zásady technických řešení křižovatek pozemních komunikací a sjezdů na dnes požadované 
technické úrovni. Vytvářejí souhrn směrných konstrukčních zásad a detailů, které by měly 
vytvořit základní předpoklady pro posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK a 
stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy.  
 
Vzorové listy jsou zpracovány v grafické podobě se stručnými texty a odkazy na ustanovení 
technických norem a předpisů. VL jsou součástí souboru resortních předpisů a jedním z 
podkladů pro vypracování dokumentace staveb pozemních komunikací. 
 
I když mají vzorové listy sloužit jako pomůcka ke sjednocení technických řešení a zkvalitnění 
výstavby pozemních komunikací, nepředstavují konečné a neměnné řešení, které je nutné 
uvést v projektové dokumentaci staveb. Předpokládá se dopracování podle stupně 
zpracovávané dokumentace a individuální přístup k technickému řešení jednotlivých situací. 
 
Vzorové listy věcně navazují zejména na následující předpisy v posledním platném znění: 
 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 73 6108  Lesní dopravní síť 
ČSN 73 6109 Projektování polních cest 
ČSN 73 6123-1 Stavba vozovek – Cementobetonové kryty – Část 1: provádění a kontrola 

shody 
ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a 

stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek 
 
TP 103 Navrhování obytných a pěších zón 
TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích 
TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 
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TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi 
TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních 

komunikací 
TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty 
TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek 
TP 234  Posuzování kapacity okružních křižovatek 
TP 235  Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek 
TP 236  Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek 
 
TKP 6  Cementobetonový kryt 
VL 1  Vozovky a krajnice 
 

 
Dopravní značení je ve VL 3 uvedeno orientačně. Pro dopravní značení platí samostatné 
předpisy, zejména: 
 

ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky 
ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení 
 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 
TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích 
TP 205  Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích 
 
VL 6.1 Svislé dopravní značky 
VL 6.2 Vodorovné dopravní značky 
VL 6.3 Dopravní zařízení  
VL 6.4 Proměnné dopravní značky  
 
Výkresy opakovaných řešení (umístěny na www.rsd.cz) 

 
 
 
Označení VL 
 
Pro označení vzorových listů křižovatek byla stanovena zkratka VL 3 a dále číselné označení, 
které obsahuje 9 číselných znaků:       
                                             VL 3. xxx.xx.xx.xx 

 
- první tři znaky označují skupinu a podskupinu 
- znaky na 5. a 6. místě  (01 až 99) označují pořadí listů ve skupině 

nebo podskupině 
- znaky na 7. až 10. místě označují rok a měsíc vydání (12.01) 

 
Vzorové listy jsou zpracovány tak, že tvoří otevřený systém, který je možno průběžně upravovat 
nebo doplňovat. 
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3.0.3 Platnost VL 3 
 
Schválením Vzorových listů VL 3 se nahrazují: 
VL 3 Křižovatky schválené MD – OSI  č.j.  1002/09-910-IPK/1  ze dne 17.12.2009  
 
Související technické předpisy vydané MD pro pozemní komunikace (základní rezortní 
předpisy, technické podmínky, vzorové listy) platí v plném rozsahu. Vzorové listy křižovatek 
upřesňují technické detaily, které ve výše jmenovaných dokumentech nemohly být blíže 
specifikovány.  
 
 
 
3.0.4   Výkresová část 
 
Do výkresové části vzorových listů jsou zařazeny jednak nejdůležitější obecné zásady pro návrh 
technického řešení a dále příklady z realizovaných staveb. U výkresů s příklady je vždy za 
názvem příslušného vzorového listu uvedeno PŘÍKLAD. Příklady mají sloužit jako námět pro 
návrh křižovatky, zejména při požadavcích na atypické řešení. Ve výkresech příkladů jsou 
uvedeny konkrétní hodnoty, které platí pro dokumentovaný příklad. U obecnějších řešení 
doložených ve schématech jsou uvedeny pouze značky dle příslušného předpisu. 
 
Každá křižovatka se musí řešit individuálně v závislosti na intenzitách, technických  
parametrech a ostatních výchozích podmínkách. Parametry pro jednotlivé prvky křižovatek je 
nutno stanovit podle platných předpisů a konkrétní situace. Navržená křižovatka má být 
prověřena, zda umožňuje průjezd směrodatného vozidla podle TP 171 - Vlečné křivky pro 
ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací. 
  
 
 
 
Příloha - Fotodokumentace realizovaných staveb 
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VL 3 KŘIŽOVATKY 

Výkresová část - seznam listů
Číslo listu Název listu

3.100 Obecné zásady
100.01 Vzdálenost křižovatek
100.02 Náběhový klín
100.03 Rozšiřovací klín  +  dopravní stín
100.04 Rozšiření jízdního pruhu na stykové křižovatce

3.200 Úrovňové křižovatky
200.1 Příklady
200.11 Styková křižovatka - příklad
200.12 Průsečná křižovatka - příklad
200.13 Připojovací a odbočovací pruh vlevo - příklady

3.300 Okružní křižovatky
300.1 Příklady
300.11 Se spojovací větví a cyklostezskou - příklad
300.12 Spirálovitá okružní křižovatka - příklad
300.13 Prstencová mimúrovňová okružní křižovatka - příklad
300.14 Se třemi paprsky - příklad
300.15 Zajištění rozhledu u vjezdových větví - příklad

300.2 Průjezd nadrozměrných vozidel
300.21 Schéma 1 - průjezd přes středový ostrov
300.22 Schéma 2 - okružní pás ve tvaru elipsy
300.23 Schéma 3 - průjezd přes kruhovou úseč

300.3 Příčné řezy
300.31 Příčný řez okružní křižovatkou mimo zastavěné území - příklad
300.32 Příčný řez okružní křižovatkou v zastavěném a zastavitelném území - příklad

3.400 Mimoúrovňové křižovatky
400.1 Odbočovací pruhy 
400.11 Odbočovací pruh - typ O1 a O2
400.12 Odbočovací pruh - typ O4a

400.2 Připojovací pruhy
400.21 Připojovací pruh - typ V1 a V2
400.22 Připojovací pruh - typ V5

400.3 Rozhraní betonové a asfaltové vozovky
400.4 Průpletový úsek na MÚK

3.500 Převedení chodců a cyklistů přes křižovatky
500.1 Obecné zásady - viz Z1 ČSN 73 6110

500.2 Příklady
500.21 Přechod s autobusovými zastávkami - příklad
500.22 Přechod s tramvajovými zastávkami - příklad
500.23 Styková křižovatka s tramvajovým tělesem - příklad
500.24 Místo pro přecházení v extravilánu - příklad

3.600 Rozhledy na křižovatkách a sjezdech
600.01 Schémata zajištění rozhledových poměrů
600.02 Samostatný sjezd na silnicích
600.03 Sjezd a samostatný sjezd na místních komunikacích
600.04 Rozhledy v obytné zóně
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PŘÍLOHA:  FOTODOKUMENTACE  REALIZOVANÝCH  STAVEB 
 

 
1. Okružní křižovatka s barevně odlišenou trasou pro cyklisty 
 Česká republika  (viz VL 300.11) 
 
2. Okružní křižovatky se spirálovitým uspořádáním 
 Česká republika  (viz VL 300.12) 
 
3. Příklad okružních křižovatek se spirálovitým uspořádáním 
 Nizozemí 
 
4. Příklad okružních křižovatek třípaprskové se spirálovitým uspořádáním 
 Nizozemí 
 
5. Příklad dopravního značení před vjezdem na okružní křižovatku se spirálovitým 

uspořádáním 
 Nizozemí 
 
6. Příklad fyzického oddělení jízdního pruhu na okružní křižovatce se spirálovitým 

uspořádáním 
 Nizozemí 
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1. Okružní křižovatka s barevně odlišenou trasou pro cyklisty 
 Česká republika  (viz VL 300.11) 
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2. Okružní křižovatky se spirálovitým uspořádáním 
 Česká republika  (viz VL 300.12) 
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3. Příklad okružních křižovatek se spirálovitým uspořádáním 
Nizozemí 
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4. Příklad okružních křižovatek třípaprskové se spirálovitým uspořádáním 
 Nizozemí 
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5. Příklad dopravního značení před vjezdem na okružní křižovatku se spirálovitým 

uspořádáním 
 Nizozemí 
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6. Příklad fyzického oddělení jízdního pruhu na okružní křižovatce se spirálovitým 

uspořádáním 
Nizozemí 
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