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VL3-KŘIŽOVATKY

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

3.000 ÚVOD

Vzorové listy jsou součástí podkladu pro vypracování dokumentace 
staveb pozemních komunikací. Určují v grafické podobě se stručnými texty a 
odkazy technické požadavky a rozpracovávají ustanovení norem a předpisů do 
uživatelských parametrů pro návrh stavebních objektů pozemních komunikací v 
souladu s parametry užívanými v Evropě. Vzorové listy vytvářejí souhrn 
směrných konstrukčních zásad (detailů), které by měly vytvořit základní 
předpoklady pro výrazný posun kvality návrhu i realizace těchto prvků staveb PK 
a stanovují jednotný výklad i momentální požadavky státní správy. Stejný význam 
mají i další resortní předpisy a to ve všech užívaných formách.

Vzorové listy věcně navazují na :

[1] ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, včetně

změny a, 2, 3, 4
[2] ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních

komunikacích
[3] ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, včetně změny 1 

Členění vzorových listů :

Pro označení vzorových listů byla určena zkratka VL a dále 

desetinné třídění, které obsahuje celkem deset číselných znaků :

VE X.XXX.XX.XXXX

X. určuje část vzorových listů podle základního obsahu 
XXX. označuje skupinu (stovky) a podskupinu (desítky, případně 

jednotky); podskupina 001 až 099 je vyčleněna textům 
XX. označuje pořadí listů ve skupině případně podskupině 
XXXX. první dvě číslice označují rok (95 až 99), další dvě číslice 

označují měsíce (01 až 12)
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Úhel křížení paprsků úrovňových křižovatek je uveden v čl. 3.8 [2].

3.011 PODKLADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Pro návrh křižovatky je nutné znát intenzitu dopravních proudů a 
územně plánovací podklady zájmové oblasti křižovatky, jak je uvedeno v 
čl. 4.1. [2],

Pro řešení křižovatky je rovněž třeba znát kategorie komunikací a 
návrhovou rychlost křižujících se komunikací, viz čl. 4.2 [2],

3.012 URČENÍ DRUHU. TYPU. VZORU KŘIŽOVATKY

K určení druhu, typu a vzoru křižovatky je nutné zajistit podklady - 
viz 3.011. Intenzita, skladba a pohyb dopravních proudů jsou proměnné (vliv 
lidského faktoru) a proto i posouzení křižovatky je nutno chápat pružně s určitou 
tolerancí.

Charakteristika a požadavky na posouzení křižovatky jsou uvedeny v 
čl. 5.1 [2],

Křižovatky se dělí na 2 druhy : úrovňové a mimoúrovňové.Informativní 
určení druhu a typu křižovatky je možné s použitím obr. 2 [2],

Úrovňové křižovatky se dělí na typy a vzory uvedené v čl. 5.2 [2],

Základní typy, vzory a stupeň usměrnění úrovňových křižovatek jsou 
uvedeny v tabulce la [2],

Mimoúrovňové křižovatky se dělí na typy a vzory uvedené v 
čl. 5.3 [2],

Základní typy, vzory a stupeň usměrnění mimoúrovňových křižovatek 
jsou uvedeny v tabulce 1b [2], V příloze D [2] je uvedena charakteristika, 
použití a schéma jednotlivých základních vzorů.

Principy uspořádání mimoúrovňové křižovatky
- Volba vzoru a geometrických prvků podle intenzity dopravy znamená potlačit 

snahu o symetričnost řešení, nejsou-li symetrické i intenzity.
- Odbočování dopravních proudů nemá významně snižovat rychlost v 

průběžném směru. Tento princip se nejlépe zajistí odbočováním vpravo s 
užitím odbočovacích pruhů.

- Při připojování dopravních proudů je třeba zajistit řádný rozhled zpět i 
vpřed. Toho se nejlépe dosáhne připojováním zprava k hlavnímu proudu.
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spojující komunikaci vyšší kategorie s nižší. Klínový náběh je vhodné navrhnout 
ze složených přechodnic viz VL 3.210.15, 21.

Parametry odbočení z hlavní komunikace na vedlejší je vhodné 
navrhnout větší než parametry pripojení z vedlejší na hlavní komunikaci - viz 
příloha B, obr. 28 [2].

Jízdní dráhy jednotlivých typů vozidel proměnné podle rychlosti natáčení 
volantu při jízdě v oblouku jsou převzaty z německé normy RAS-K-1 do 
VL 3.103.08-10 a VL3.103.13 - 19.

Údaje převzaté z cizích norem jsou pouze inspirativní, platí ČSN.

Vzhledem k rychlosti natáčení volantu, lze oblouk projet třemi jízdními 
drahami, ve vzorových listech je uvedena pouze jízdní dráha 1 a 3, jízdní dráha 
2 se získá interpolací :

Jízdní dráha 1
Řidič vjíždí do oblouku se stále stejným natáčením volantu a opouští 

ho se stejným natáčením volantu.

Jízdní dráha 2
Řidič vjíždí do oblouku pomalu s rychlým natáčením volantu a opouští 

ho se stejně rychlým natáčením volantu.

Jízdní dráha 3
Řidič vjíždí do oblouku velmi pomalu s velmi rychlým natáčením 

volantu a opouští ho stejnou rychlostí s volným zpětným natáčením volantu.

Minimální jízdní pruh pro jízdu nákladního vozidla (bez a s přívěsem) 
obloukem při minimálním poloměru vnitřního oblouku 6 m, 8 m, 10 m je 
převzatý z německé normy RAST-K. Tyto jízdní pruhy jsou vyznačeny na

VL 3.103.11, 12 a VL 3.103.20 - 25.

Hodnoty hlavních prvků výškového řešení jsou dány podélným 
sklonem a příčným sklonem křižujících se komunikací a větví křižovatky. Poloha 
křižovatky v trase silniční komunikace je popsána v čl. 3.6 [2], Podélný,
příčný a výsledný sklon jsou popsány v čl. 6.12, 13, 14 [2], Tyto údaje 
doplňují čl. 55 až 74 [1] včetně klopení, vzestupnic, lomů podélného sklonu 
a čl. 119 až 135 [3j. Na VL 3.103.26-28 jsou znázorněny 3 schematické
příklady úpravy příčného sklonu u připojení větví na průběžnou vozovku. 
Podmínka rozdílu opačných sklonů na počátku větve max. 4 % a požadavek 
minimální délky jízdního pruhu připadající na změnu příčného sklonu o 1 % se 
nejobtížněji plní u případu zobrazeném na VL 3.103.28. V tomto případě
oblouků opačného směru a sklonu je vhodné zvláště u vratných větví 
mimoúrovňových křižovatek použít hodnoty Lnin podle francouzských směrnic.
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- zlepšení podmínek křížení komunikací stejného dopravního významu,
- zajištění plynulého provozu na všech paprscích a omezení zdržení 

vozidel v sedlech a při odbočení vlevo,
- estetické působení v obytných oblastech, lepší možnost stavebního 

uspořádání,
- zlepšení provozních podmínek místních komunikací sběrných a 

obslužných a průtahů sil. III. třídy (resp. II.třídy),
- ohraničení oblasti dopravního zklidnění,
- možnost návratu do původního směru.

Hlediska "proti" :
- kolejová doprava omezuje přednost vozidel jedoucích na okruhu,
- velmi silné proudy cyklistů je nutné převést do zvláštních stezek a 

zajistit vhodné křižování vjezdových a výjezdových větví,
- intenzivní proudy pěších je žádoucí směrovat do míst bezpečného 

přechodu (není vhodné u vícepruhového vjezdu),
- křížení ve velkém sklonu (rozhled, převržení kamiónů),
- okružní křižovatku není možné zařadit do koordinovaného systému, 

řízení dopravy,
- nelze zvýhodnit MHD na příjezdu,
- není vhodná, když by obchodní zařízení způsobovala 

zastavování na okruhu (nutno odstranit),
- blízká vzdálenost od světelného signalizačního zařízení může způsobit 

fronty vozidel zasahujících do křižovatky,
- okruh ve tvaru příliš zploštělého oválu není vhodný,dochází k třikrát 

většímu počtu nehod než na kruhových,
- silné proudy vozidel v jednom směru (např. odbočení vlevo) značně 

převyšují ostatní a znemožňují vjezd z ostatních směrů.

Okružní křižovatka není :
- křižovatka se středním dělícím ostrůvkem :

- velikost a tvar ostrůvku umožňuje přímý průjezd a vznikají 
křižné body, jde pouze o křižovatku usměrněnou,

- ostrůvek umožňuje přímý tangenciální vjezd,
- vozidla (např. tramvaje) vjíždějí na střední ostrov a křižují 

vozidla na okruhu,
- křižovatka nezajišťující

- jednosměrný pohyb vozidel na okružním jízdním 
pásu (např. umožňuje cyklistům pohyb opačný),

- přednost vozidel na okruhu před vozidly na vjezdech,
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Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem
se používají :

- tam, kde je vyšší podíl vlevo odbočujících nákladních 
vozidel a nelze zvětšit průměr křižovatky. Provede se 
rozšíření vozovky okružní křižovatky na úkor středního ostrova 
prstencem se záměrně nerovným krytem, používaným nákladními 
vozidly,

- na vedlejších komunikacích menšího významu s výrazně 
nižším podílem nákladních vozidel s přívěsy,

- tam, kde by docházelo k nežádoucímu přímému průjezdu vozidel 
vyšší rychlosti a střední ostrov nelze zvětšit kvůli rozměrným 
vozidlům.

Miniokružní křižovatky jsou popsány v čl. 5.2.6. a příloze F [2], 
Používají se na prostorově stísněných křižovatkách místních obslužných 
komunikacích.

3.033 PROJEKČNÍ ZÁSADY

Projekční zásady OK závisí na způsobu pohybu vozidel v křižovatce. 
U velkých okružních křižovatek je nutné zajistit křižování vozidel pod malým 
úhlem a při relativně stejné rychlosti. Zásady a parametry velkých okružních, 
křižovatek jsou zřejmé z přílohy F [2], U malých a miniokružních křižovatek 
je nutné snížit rychlost na vjezdu a připojení provést pod úhlem 40° až 60°. 
Zásady a parametry jsou rovněž obsaženy v příloze F [2]. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o novou věc v projekční praxi, jsou některé zásady projektování 
malých okružních křižovatek popsány dále podrobněji:

kolmé připojení vjezdů je obdobné jako na stykové křižovatce dvou 
jednosměrných ulic,

- zajištění průjezdu rozměrných vozidel a zamezení přímého průjezdu 
křižovatkou jsou dva základní požadavky při návrhu malé okružní křižovaty. 
Při návrhu lze s výhodou využít VL3.103.08 až 25,

- stanovení délky rozhledu na křižovatce je obecně popsáno v čl. 6.8.1 [2],
- výškové řešení a zpevnění ploch.
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3.043 NAVRHOVÁNÍ A UMÍSTĚNI CYKLISTICKÝCH
KOMUNIKACÍ V PŘIDRUŽENÉM DOPRAVNÍM PROSTORU

Cyklistické komunikace se umisřují do přidruženého dopravního prostoru, 
kromě výjimek uvedených v čl. 81, 82 [3], Navrhují se jednosměrné nebo 
obousměrné.

Obousměrné cyklistické stezky jsou méně vhodné (míjení automobilů a 
cyklistů v protisměru). Začátek a konec cyklistické komunikace musí být jasný 
ze stavebního uspořádání a musí být v místech s dostatečným rozhledem cyklistů 
i řidičů a vzdálený od místa s velkým výskytem chodců. Z těchto důvodů je 
ukončení cyklistických pruhů a pásů v křižovatce možné jen při důsledném 
usměrnění a vyznačení pohybu cyklistů po celé ploše křižovatky.

Z hlediska bezpečnosti však toto řešení není vhodné. Podrobnější 
zpracování problematiky je uvedeno v publikaci "Rozvoj cyklistické dopravy v 
České republice". Pro projekční činnost jsou uvedeny příklady řešení v II. dílu 

publikace.

'3.050 DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ
POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Při návrhu nebo úpravě křižovatky je nutné postupovat v souladu s 
vyhláškou č. 174/1994Sb., Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné 
technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. Dále je nutné přihlédnout ke znění článku č. 161 [3].

3.060 OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V PROSTORU KŘIŽOVATEK

Obslužná dopravní zařízení (dále ODZ) jsou obsažena v čl. 225 až 249 
[1], v čl. 215 [3], čl. 3.7.3 [2], v souhrnu základních ustanovení "Podmínky 
pro připojování, sjezdy a obslužná dopravní zařízení pozemních komunikací" (MD 
- ČR 1995).



Průsečná Styková Vidlicová Hvězdicová

Velká okružní
lp> 30m až 40m 

D =>■ 40m

Malá okružní

22m< D -<=:40m

Lp

V

k A

Miniokružní

14 m ■= D "«= 22 m ! ®

V ŕ
STREDNÍ OSTROV

nepojížděný 

částečně pojížděný

pojížděný

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZEM. VL 3

ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY KOMUNIKACÍ 102.01

Určení druhu, typu, vzoru křižovatky

Úrovňové křižovatky - základní vzory
VZOROVÉ

LISTY 95.09

587676

99



ÚROVŇOVÁ - ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

Nesymetrické geometrické uspořádání Nesymefrlcké funkční

Odsazené křižovatky - různé umístění řadících pruhů

. 3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Určení druhu, typu. vzoru křižovatky

Úrovňové križovatky - zvláštní případy

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
102.02
95.09



r

s krížnymi body

' kosodélná 
jednovétvová 
osmičková 
deltoviťá

NADŘAZENÝ SMĚR: 

AB. BA

AB. BA 
AB. BA

KŘIŽNÉ BODY: 

6 
6 

6 
6

S PRÔPLETOVÝMI ÚSEKY

srdcoviti
ctyřlístková
trojlístková
dvojlísťková

prstencovitá

PŘEVLÁDAJÍCÍ PROUDY: 

PŘÍMÉ
PŘÍMÉ ♦ BD, DB 

PŘÍMÉ ♦ AD, DA, BD, DB 

AB, BA

PROPLFTOVÉ ÚSEKY:

1
4
2
1

PODLE POĚTU PAPRSKŮ

BEZ PRÚPLETOVÝCH ÚSEKŮ

§
 trubkovitá

trubkovitá sdružená 
dvojlístková
( s vystřídanými lístky )

NADŘAZENÝ SMĚR: 

AB, BA 
CD. DC 
AB. BA

SILNÉ ODBOČENÍ: 

BC. CB 
AC, BD 
AC, BD

ÚTVAROVÁ

5
 rozštěpová - a 

rozštěpová - b 
spirálovitá 

turbinovitá - a 

turbinovitá - b 

hvězdicovitá 

( čtyřúrovňová )

PŘEVLÁDAJÍCÍ SMĚR: 

BA CA 
BA CA 
VŠECHNY 
VŠECHNY 
VŠECHNY 
VŠECHNY

POČET ÚROVNÍ: 

2
3 

2 
2 
2
4

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

MDČR
ODBOR ÍOZEM. 

KOMUNIKACI

Určení druhu, typu, vzoru křižovatky VZOROVÉ
Mimoúrovňová křižovatky - xákladnf vzory LISTY

VL 3
102.03
95.09



v v *
s KRÍŽNYMI body

(T) trubkovitá připojená stykovou křižovatkou

(2) trubkovitá připojená malou okružní křižovatkou ( vyšší intenzita )

(3) kombinace kosodélné a osmičkové ( prostorové omezení)

(4) neúplná - polovina kosodélné

S PRŮPLETOVÝMI ÚSEKY

^5) rozštep s direktní a indirektní větví

(6) prstencovitá o třech úrovních

(7) s dvojitou trubkou - silné odbočení BC, CB 

(?) rozštip se čtyřmi smiry

BEZ PRŮPLETU - STYČNÁ

(9) rozštip - neúplná křižovatka

(10) semidirektní vitve s vitšími polomiry a pravým připojením

(fl) semidirektní vitve s vilšími polomiry a levým odbočením

@ tříúrovňové křížení s pravým připojením

(§) tříúrovňové křížení ;s levým připojením

@ semidirektní vitve s menšími polomiry, pravým připojením a třemi mosty

(fé) semidirektní vitve s menšími polomiry, pravým připojením a dvima mosty-

- tzv. hruška

UTVAROVA

(g) spirálovitá s odbočením za mostem ( orientačni málo přehledná J

POZNÁMKA :
Některé z uvedených vzorfi jsou neúplné křižovatky ( některá připojení, 

jsou vynechána ).

© *c

©

©

©

©

JI
? v

B

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

MDČR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

Určení druhu, typu, vzoru křižovatky VZOROVÉ
Mmioúrovňovt knžovatky - doplňující nory LISTY



r rvíľiL. - UlRCtN MNI, V C I V C

JSOU^VÝHODNÉ ORIENTAČNE, POUŽÍVAJÍ SE PRO PRAVÉ, VÝJIMEČNĚ LEVÉ ODBOČOVÁNÍ

silne zatížených směrů

pravé :

VRATNE - INDIREKTNI VETVE
JSOU^ NEVÝHODNÉ ORIENTAČNĚ, POUŽÍVAJÍ SE PRO MÉNĚ 

ZATIZENE SMERY

POLOPRIME - SEMIDIREKTNI VETVE
POUŽÍVAJÍ SE PRO ZATÍŽENÉ SMĚRY S PRAVÝM, VYJÍMEČNĚ LEVÝM PŘIPOJENÍM

pravé :

SPOJOVACÍ VĚTVE

NAPŘÍKLAD VE TVARU DOPRAVNÍHO OKRUHU

POZNÁMKA :
__Uvedené druhy větvi se používají při návrhu jiných vzorů mimoúrovňových 

křižovatek než jsou uvedeny na VL3.102.03, 04.

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Určení druhu, typu, vzoru křižovatky

Věťve mimoúrovňových knzovařek

102.05

LISTY



VETEV JEDNOSMĚRNÁ DVOUPRUHOVÁ - INTRAVILÁN

n • 0,75

0,50 0,25

VETEV OBOUSMĚRNÁ DVOUPRUHOVÁ 
- EXTRAVILÁN

0,75 c ♦ 0,25 
-X >

c ^ 0,25

2a + 2a3 c ♦ 0,25 0,75
-Tř

tĚ
a + a a

.2S (VNITRNÍ NL VNĚJŠÍ)
-*■

a + a a

(VNITRNÍ N. VNĚJŠÍ)

r-r
c i 0,25 0,25

0,50

POZNÁMKA :

1) Zpevněná krajnice v plné siri přísluiné kategorie v případě
2) Nezpevněná část krajnice je 0,50m, u 5 7,5 pouze 0,25m.

3 KŘIŽOVATKY
•ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prostorového uspořádání křižovatek

Sirkové uspořádání větví kriiovatřk

pěšího provozu

V

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.01
95.09



VĚTEV JEDNOSMĚRNÁ JEDNOPRUHOVÁ - EXTRAVILÁN

y // /
1,00

/ y

/
0,2

'V,
5 2,00

/

/
3,50 + A a 0,

“7
25
'

--- 7 '
0,50 

'V '/ A/b,5 ) 0 ,25
/ A'

25 0 2

VĚTEV JEDNOSMĚRNÁ DVOUPRUHOVÁ - EXTRAVILÁN

1,50 0,50 2a + a a

1.00 25

7------ /T //fa
0,50 6.25

a + Aa

c + 0,25 0,75

0,25 0,50

c i 0,25 0 25

POZNÁMKA :

1) U jednosměrné jednopruhový větve š = 5,50 m pro objetí nepojízdného vozidla
2) Zpevněna krajnice v plne šíři příslušné kategorie v případě pěšího provozu.

3) -Nezpevněná část krajnice je 0,50m. u S7.5 pouze 0,25 m.

3 KŘIŽOVATKY
1ÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prostorového uspořádání křižovatek 

Sřkové uspořádaní větví křiiovatek

MDCR
ODBOR POŽER

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.02

95.09



OBOUSMĚRNÁ DVOUPRUHOVÁ

VETVE :

JEDNOSMĚRNÁ DVOUPRUHOVÁ

JEDNOSMĚRNÁ JEDNOPRUHOVÁ

POZNÁMKA ^

•1) Základní šířka jízdních pruhů vifví a i 3,50 m.
2) Rozšíření jízdních pruhů větví se provádí pro poloměr vnitřní hrany jízdního pásu 

( 10ms R=s 320m ) podle 6.6.3 a tabulky 4 [2].

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křiiovatek 
Rozšíření vít-ví křižovatek ve směrovén oblouku

MDCR
ODBOR POŽER 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

103.03



PRIDATNE PRUHY :
DVOUPRUHOVA KOMUNIKACE

SMĚROVĚ ROZDELENÁ KOMUNIKACE

CSN 73 6101

CSN 73 6102

POZNÁMKA :

1) Základní iírka jízdních pruhů a ^ 3,50 m.
2) Rozšíření přídavného pruhu podle : - ČSN 736101 pro ll0m= R — 320m viz Q

- ČSN 736102 pro IOqsí R— HOm viz m

- CSN 736110 pro rekonstrukce komunikacifunkční 
skupiny C

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prosforového uspořádání křižovaVek 
Roršreni p^datných pruhC křižovatek ve směrovém oblouku

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

103.04

LISTY



DOPORUČOVANÉ HODNOTY PRAVÉHO 
(LEVÉHO) ODBOČOVÁNÍ

Náhrada složených oblouků 
průběžným obloukem kloholdy 
nebo kruhovým obloukem- 
s klofoidními přechodnicénii

^ R2-1

Složený oblouk

«i = 17,5g = 15°45' 
«3 = 22,5g = 20°15' 
Rit R2:R3 = 2:1:3 
^R2-1 = R2-0,0375 
^R2-3 = R2- 0,1236

SCHEMA LEVÉHO ODBOČENÍ

75 85 95 105 TiT2 (o)

Hlavní komunikace člyřpruhová s pruhem 
pro odbočení vlevo
Hlavní komunikace dvoupruhová s pruhem
pro odbočení vlevo
Hlavní komunikace dvoupruhová
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3 KŘIŽOVATKY MDČR,
ODBOR POZEM. VL 3

ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY KOMUNIKACÍ 103.05
Prvky prosforového uspořádání křižovatek

Tabulka parametrů složených oblouků odbočení
VZOROVÉ

LISTY 95.09



NUTNÁ VZDÁLENOST VNITRNÍCH HRAN PRI ODBOČENI VLEVO

Z HLAVNI KOMUNIKACE - schéma

Z VEDLEJŠÍ KOMUNIKACE - schéma

Ú2 - 6,0m ( bez svifelné signalizace 

d2 - 7,5m ( se světelnou signalizací

MDCR
ODBOR POZEH 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prostorového uspořádání křižovatek 
Njtná vzdáSenosť vnitřních hran pR odbočení vlevo

103.06



čtyřpruhová směrově 
rozdělená komunikace

R=35-S0'
čtyřpruhová směrově rozdělená: ' 

komunikace

R=35-50

A=3S-S0

čtyřpruhová směrově 
rozdělená komunikace

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek 

Parametry «mírových oblouků ví tví mimoúrovňových křižovatek

VL 3
IDBOR POŽER 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ 103.07
UŠTY



MERIT K O 1:500

Qbní automobil

jízdní dráha 3

v nákladní automobil

ízdní dráha I

Jízdní dráha 1, 3 viz textová část.

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek

Pnkl jízdní dráhy osobního outomobilu o raalčho nákladního automobilu v méř. 1 : 500 LISTY



MERITKO 1:500

Střední nákladní automobil ( 2 nápravy )
Jízdní dráha 1 jízdní.

Střední nákladní automobil ( 3 nápravy )

jízdní dráha 1 jízdní dráha 3

Jízdní dráha 1, 3 viz textová část.

MDCR
ODBOR POŽER 

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání Jcřiiovatek 
Prtoad jfedm dráhy středního nikUdniho, automobilu l 2 oápravy ) a středná»

103.09
LISTY



Velký nákladní automobil 
s přívěsem { jízdní souprava )

MĚŘÍTKO 1:500

Autobus

Kloubový autobus

Jízdní dráha 1. 3 viz textová část.

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
PřikL jízd. dráhy velkého nikl automobilu s přívěsem, autobusu a kL autobusu v 1:500

MDCR
ODBOR POZEtt 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY



Minimální jízdní pruh pro jízdu středního nákladního 
automobilu ( bez přívěsu ) obloukem při minimálním 
poloměru vnitřního oblouku :

MĚŘÍTKO 1:500

Min.

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
jízdní pruh středního nákladního automobilu pro R = éra.R = 8m. R = 10m v mir. 1 :

MDCR

S00

ODBOR POZEtt 
KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.11
95.09



Minimální jízdní pruh pro jízdu velkéíloj ii^

automobilu ( s přívěsem ) obloukem plriii ipiiiniiiíiiniálliiiiiiíiin! 

poloměru vnitřního oblouku :

MERITKO 1:500

R = 6,00 m R = 8,00 m

'■«‘110* řOO

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

Prvky prostorového uspořádání křižovatek

tin. fid pruh nikUdního autonoMu s prívéscm pro R-ta, R •tn, R > 10m v miř. 1 : S00
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.12
95.09



r

Osobní automobil

3 KRIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KRIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Příklad jízdní dráhy osobního automobilu v raér. 1 : 2S0

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
103.13
95.09



Malý nákladní automobil

jízdní dráha 1

-3.50-

MERITKO 1:250jízdní dráha 3

Jízdní dráha 1, 3 viz textová část.

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Pnktad jízdní dráhy natého hákUdntho automobBu v mír. 1 : 2S0

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
103.14
95.09



Strední nákladní automobil ( 2 nápravy )

42 381—3 90 44-

136

MERITKO 1:250

Jízdní dráha 1, 3 víz textová část.

3 KRIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Príklad jízdní dráhy středního nákladního automobilu ( 2 nápravy ) v měř. 1 : 250 UŠTY

MDCR
ODBOR P02EM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

VL 3
103.15
95.09



Strední nákladní automobil ( 3 nápravy )

jízdní dráha 1

MERITKO 1:250
jízdní dráha 3

Jízdní dráha 1, 3 viz textová Eást.

3 KRIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KRIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Příklad jízdní dráhy středního nákladního automobilu ( 3 nápravy ) v měř. 1 : 2S0

MDCR
ODBOR ROŽEK 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
103.16
95.09



if

Velký nákladní automobil s přívěsem ( jízdní souprava )

3 KŘIŽOVATKY MDČR
ODBOR POZEM.

VL 3
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY KOMUNIKACI 103.17
Prvky prostorového uspořádání křižovatek VZOROVÉ

95.09Přiklad jízdní dráhy velkého nákladního automobilu s přívěsem v měř. 1 : 250 LISTY



Autobus

Jízdní dráha 1, 3 viz textová část.

3 KRIŽOVATKY
ZASADY NÁVRHU KRIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek 

Príklad jízdní dráhy autobusu v měř. 1 : 250

MDCR
ODBOR POZÉR

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
103.18
95.09



r

Kloubový autobus

DOOnrP
____ <n) _

-j- 3 06 -J--------6.15---------j------ 5 60------- jj.tS J-

MERITKO 1:250

Jízdní dráha 1, 3 viz textová část.

3 KŘIŽOVATKY
p # . v v

MDČR
ODBOR POZEM.

VL 3
ZASADY NÁVRHU KRIŽOVATKY komunikací 103.19
Prvky prostorového uspořádání křižovatek vzorové
Príklad jízdní dráhy kloubového autobusu v něř. 1 : 250 LISTY 95.09



Minimální jízdní pruh pro jízdu středního nákladního 
automobilu ( bez přívěsu ) obloukem při minimálním poloměru 
vnitřního oblouku 6,00 m.

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Minimální jízdní pruh středního nákladního automobilu pro R - ím v miř. 1 : 250

VZOROVÉ 
LISTY

MDCR
ODBOR ROŽEK

KOMUNIKACI

VL 3
103.20
95.09



Minimální jízdní pruh pro jízdu slredního nákladního 
automobilu ( bez přívěsu ji obloukem při minimálním poloměru 
vnitrního oblouku 8,00 m.

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prostorového ospořádaní křižovatek
Minimální jízdní pruh sžredniha nákladního automobilu pro R = 8m v měř. 1 : 250

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.21
95.09



Minimální jízdní pruh pro jízdu středního nákladního 
automobilu ( bez přívěsu ) obloukem při minimálním poloměru 

vnitřního oblouku 10,00 m.

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Minimálni jízdní pruh středního nákladního automobilu pro RdOm v meř. 1 : 250

MDCR
ODBOR POZEtt

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.22
95.09



Minimální jízdní pruh pro jízdu velkého nákladního automobilu 
( s přívěsem ) obloukem při minimálním poloměru vnitřního 
oblouku 6,00 m.

f
3i
«'ll

__±
I I
!l 2S! Jt.00___ M2S11 SO1 2D

I I > i
'm'iso' 2.001 ESO

I I 
hioi

r------- 18.00

MERITKO 1:250

T7

3 KŘIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Mhtra. jízdní pruh velkého nákladního automobilu s přívěsem pro R-im v měř. 1:250

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3.
103.23

95.09



Minimální jízdní pruh pro jízdu velkého nákladního automobilu 
( s přívěsem ) obloukem při minimálním poloměru vnitřního 
oblouku 8,00m.

i-------

MERITKO 1:250

I ^7 1

3 KŘIŽOVATKY MDČR VL 3
ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI 103.24
95.09

Prvky prostorového uspořádán/ křižovatek VZOROVÉ
Minim, júani pruh velkého nákladního automobilu s přivěšeni pro RsEm v měř. 1:250 LISTY



Minimální jízdní pruh pro jízdu velkého nákladního automobilu 
( s přívěsem ) obloukem při minimálním poloměru vnitřního 
oblouku 10,00 m.

T'
o.f'» i 
^*1

”T

rJI
. _ J.

II lili
■ns! 4.00 H2S1 LSOl 2.001 6.50 1 I JOl

3 KŘIŽOVATKY
ZASADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY

Prvky prostorového uspořádání křižovatek

Minim, jízdní pruh velkého nákladního automobilu s přŇěsem pro R-IOm v měř. 1:250

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.25
95.09



Príklad ;

fyzické čelo jazyka =

= počéfek véfve

M/ /

geometrické čelo jaayka z

z začátek staničení větve

Poznámka :

Rozdíl opačných sklonů na počátku a na konci vetve križovatky a přilehlé průběžné 
vozovky nesmí přesahovat 4% ( či. 6.13.4 [2] ).
Príklad : 3.5% - 2,5% = 1%«=4%

■^r

3 KRIŽOVATKY
ZÁSADY NÁVRHU KRIŽOVATKY
Prvky prostorového uspořádání křižovatek
Schéma p-řpoifní větve na průběžnou vozovku v prřmé

MDCR
ODBOR POZLM

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.26
95.09



Príklad:

r

fyzické čelo jazyka

.ometrické čelo^jazyka_ 3

Poznámky :

Výjezdové části větví dálniční křižovatky se navrhují zásadně jako dvoupruhové 
na návrhovou rychlost nejméně 50km/h ( viz čl. 6.6.2 [2l ).

ZÁSADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prostorového uspořádání křižovatek 

Schéma pnoojVni věfvř na pi-Obéžnou vozovku stejného směru

3 KŘIŽOVATKY
xr

MDCR
ODBOR POZEji

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.27

95.09



Přiklad

fyzické čelo jazyka

geometrické čelo jazyka

PK

Minimální délka jízdního pruhu připadající na změnu příčného sklonu o 1%

ČSN 73 61 02 FRANCOUZSKÉ SMERNICE

vn ( km/h ) £40 <40 120 100 80 60 40

Lnin ( m ) 10 5 16.5 14,0 11.0 8.5 5.5

3 KŘIŽOVATKY
ZASADY NÁVRHU KŘIŽOVATKY
Prvky prostorového uspořádání křižovatek 

Schéme připojení větve na průběžnou vozovku opačného směru

MDCR
ODBOR POZDI.

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
103.28

95.09



SKLADEBNÍ PRVKY NA PAPRSKU 
KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ SKLADEBNÍ PRVKY NA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK 

Přehled skladebních prvků křižovatek

210.01KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY



3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

Príklady skladebních prvků úrovňových křižovatek

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

210.02



SPÍ

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK
Příklady skladebních prvkfl mimoúrovňových křižovatek

MDCR
ODBOR POZ^M. 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
210.03
95.09



PŘÍKLAD S9,5

MERITKO 1 : 500

vodicí proužek

PŘÍKLAD S 9,5

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Šířkové uspořádání dvoupruhové komunikace v exfravllánu nebo inbravilánu 
procházející křižovatkou.

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatka průsecná nebo styková s menši intenzitou dopravy- 

^80 km/h.

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

LISTY



ASYMETRICKÉ ŘEŠENÍ - -JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ

m PŘÍKLAD S 11.5 PRO Lr=120m MĚŘÍTKO 1:500

SP 2 - PŘÍKLAD S11.5

Souřadnice X, Y průběhu rozsiřovacího klínu pro různé délky a odsunutí ( čl. 6.9A [2] )

L = 75m L = 80m L = 85m L = 95m L = 105m L = 105m L = 110m L = 120m .=120m

1— II řs
j

O 3

b = 1,50m b=1,75m b = 1,50m b = 1,75m b = 1,75m b = 3,00m b = 3,50m b = 1,75m b = 3,00m b = 3,50m

X m Y m Y m Y m Y m Y m Y m Y m Y m Y m Y m

5 0,015 0,015 0,012 0,011 0,009 0,015 0,016 0,007 0,012 0,014

10 0,060 0,062 0,047 0,044 0,036 0,061 0,065 0,027 0,047 0,055

15 0,135 0,138 .0,105 0,098 0;080 0,138 0,146 0,062 0,105 0,123

20 0,240 0,246 0,187 0,175 0,143 0,245 0,260 0,109 0,188 0,219

25 0,375 0,385 0,292 0,273 0,223 0,383 0,407 0,171 0,293 0,342

30 0,525 0,547 0,419 0,393 0,321 0,551 0,586 0,246 0,422 0,492

35 0,675 0,711 0,551 0,530 0,438 0,750 0,798 0,335 0,574 0,670

40 0,825 0,875 0,684 0,668 0,563 0,964 1,034 0,438 0,750 0,875
-------45------ 0,975 1,039 0,816 0,806 0,688 1,179 1,273 0,547 0,938 1,094

50 1,125 1,203 0,949 0,944 0,813 1,393 1,511 0,656 1,125 1,313

------- 55------ 1,2é0 1,365 1,081 1,082 0,938 1,607 1,750 0,766 1,313 1,531

60 1,365 1,504 1,208 1,220 1,063 1,821 1,989 0,875 1,500 1,750

65 1,440 1,612 1,313 1,357 - -.1,188 2,036 2,227 0,984 1,688 1,969

70 1,485 1,688 1,395 1,477 1,313 2,250 2,466 1,094 1,875 2,188

75 1,500 1,735 1,453 1,575 1,429 2,449 2,702 1,203 2,063 2.406

80 — 1,750 1,488 1,652 1,527 2,617 2,914 1,313 2,250 2,625 .

85 — — 1,500 1,706 1,607 2,755 3,093 1,415 2,426 •. 2,830

90 — — 1,739 1,670 2,862 3,239 1,504 2,578 3,008

95 — — — 1,750 1,714 2,939 3,354 1,579 2,707 3,158

10D — — — — 1,741 2,985 3,435 1,641 2,812 3,281

105 — — — — 1,750 3,000 3,485 1,688 2,895 3.377

110 — — — — . — — 3,500 1,723 2.953 3.445

115 — — — — — — — 1,743 2,988 3,486

120 — — — — — — — 1,750 3,000 3,500

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Rozšíření paprsku křižovatky pro vložení dopravního stínu ležíuího v protisměru 
před pruhem pro odbočování vlevo,

OBLAST POUŽITÍ

Styková křižovatka na dvoupruhové komunikaci se silnými přímými nebo vlevo 
odbočujícími dopravními proudy.

POZNÁMKA

- tvar a vytyčovací prvky rozsiřovacího klínu jsou uvedeny v obr. 12 a 13 
a v příloze C [21 .

a - šířka jízdního pruhu ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření, 

základní šířka je 3,00m; 3,50m
Lr - délka rozšiřovacího klínu podle č. 6.9.4. ČSN 736102 se zaokrouhlí na hodnoty 

vytyčení uvedené v tab. č. 8 ČSN 736102 nebo v tab. VL3.210.05,08,10,20 nebo 

se vytyčení vypočte podle přílohy C [2] .
b - odsunutí ( b = a viz příklad asymetrického směrově vhodnějšího řešení rozšíření )

did" - příčné odsunutí
X,Y - souřadnice pro vytyčení průběhu křivky rozšíření ve směrově přímém úseku 

komunikace, nebo ve směrovém oblouku.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 2

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.05

95.09



SP 3 - PŘÍKLAD S 11,5

PŘIKLAD S 11,5 ROZŠÍRENÉ

j- voOicf proužek .

ÚSEK BEZ VYZNAČENÍ ŠIKMÝCH ČAR l 30m

SCHÉMA PŘÍKLADU POUŽITÍ SP 3

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOST! V JÍZDĚ

^Uspořádám rozšíreného paprsku križovatky pro vložení dopravního stínu 

ležícího v protisměru před pruhem pro odbočení vlevo.

OBLAST POUŽITÍ

Styková křižovatka na dvoupruhové komunikaci se značnými přímými nebo 

Wevo v protisměru odbočujícími dopravními proudy při odsazených stykových 
křižovatkách. •> / /

N/ V

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 3

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
210.06

95.09



0;
50

 3,50
13

,5
0 0,5

0

JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ PŘÍKLAD S11.5 PRO L^llOm MĚŘÍTKO 1:500(

0
Lr/2 = 55m

/ 1
Lr/4 = 27,5m

s
Lr/4 = 27f5m

/ /■
7 “ 51

Lr = 110m

I VYŘAZOVACÍ ÚSEK Lv

Vl2 ČL 6.3.2 ČSN 736102

ZPOMALOVACÍ ÚSEK Lrf

vfe EL 6.3.3 ČSN 736102 7^

SYMETRICKÉ ŘEŠENÍ - SCHÉMA KLÍNU ROZŠIROVACÍ KLÍN: Rfc = — ♦ 1 = ♦ — = 768,69m = 769m

4,5b 8 4,5-3,5 8
b = ď nebo d"
d'žd*( viz cL, 6.9.4 A obr. 12 [2])

' ' I r2 1102
DOPRAVNÍ STIŇ: Rs = —= —— = 120ra 

100 100

Rs = —- podle: či... 6.10.6 ČSN 736102 

100

Lr - podle čl. . 6.9.4 ČSN 736102. , b = ď= £

SYMETRICKÉ ŘEŠENÍ ROZŠÍŘENÍ - SCHÉMA ODBOČOVACÍHO PRUHU

v = vc— 0

b = ď= d*

1
i
j

^ tn 
1 rn

in 
rn

: ô" 
tn 

.rn

SP 4 - PŘÍKLAD srí^

ČEKACÍ ÚSEK Lc 

viz ČL 6.3.4 ČSN 736102 [

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Rozšíření paprsku križovatky pro vložení pruhu pro odbočení vlevo na 
dvoupruhové komunikaci s dělicí Čarou. -

OBLAST POUŽITÍ

^ Styková i průsečná křižovatka na dvoupruhové komunikaci se značnými 
přímými nebo vlevo odbočujícími dopravními proudy.

POZNÁMKY

- zřízení pruhu pro odbočení vlevo se určí podle ČL 6.3.5. a 7.1.5. [2^
- u odbočovacích pruhů silničních komunikací s vn = 80 km/h a s neomezeným 

přístupem a u řadících pruhů světelně řízených křižovatek lze od navržení 

zpomalovacích úseků upustit { ve stísněných podmínkách )
a - šířka jízdního pruhu je ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření 

základní šířka je uvažována 3,00m nebo 3,50m 

Lr - délka rozšiřovacího klínu

b - odsunutí ( b = a viz přiklad jednostranného směrově vhodnějšího řešení 
rozšíření ); jednostranné rozšíření se doporučuje z estetických důvodů, 
případně pro územní podmínky křižovatky;

Hodnoty souřadnic X, Y pro různé délky rozšiřovacího klínu a odsunutí 
se určí z tab. E. 8 [2] nebo tab. VL3.210.05, 08, 12. 20., výpočet je 
v příloze C [2] 

d| d-příčné odsunutí

Rk -poloměr rozšiřovacího klínu podle tab. ČL 6.9.4. [2]

Hodnoty X, Y platí i pro trasu ve směrovém oblouku 
Rs - poloměr dopravního stínu podle ČL 6.10.6. [2]

- nutná vzdálenost vnitřních hran při odbočování vlevo z hlavní komunikace je uvedena 

je uvedena na VL3.103.05
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SP 5 - PŘÍKLAD S 11,5

MĚŘÍTKO 1 : 500JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍRENÍ VOZOVKY
PŘÍKLAD S 11,5 PRO L = 120 m

h II UT.

L/3 c 40 mL/3 a 40 m L/3 = 40 m

L = 120 m

R _ 1202 + op

4,5.6,0 8
= 534m

OBOUSTRANNÉ ROZŠÍRENÍ VOZOVKY S OCHRANNÝM OSTRŮVKEM 

MĚŘÍTKO 1 : 1000 2naycka C5' 24

L| = 110 m

95 m
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Souřadnice X,Y průběhu rozšlřovacího klínu pro různé délky 'a odsunuli ( či. 6.9.4: [2] • í
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CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Rozšírení pro vložení dělicího ostrůvku nebo ochranného ostrůvku s dopravním 
stínem na paprsku križovatky v protismeru pred pruhem pro odbočení vlevo.

OBLAST POUŽITÍ

Stykové križovatky na dvoupruhových komunikacích s velmi silným odbočujícím dop
ravním proudem vlevo ( nebo při světelně signalizačním zařízení ). V protisměru 

viz VL3.210.09.

. POZNÁMKA

a - šířka jízdního pruhu ( ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření )
L - délka rozšiřovacího klínu podle či. 6.9.4. [2] 
b - příčné odsunutí podle či. 6.9.4. [2j b = ď nebo d"
X,Y- souřadnice a systém vynášení - viz též tab. 8 [2] , tab. VL3.210.8,12,16 

- a příloha C [2] .
Hodnoty platí i pro trasu ve směrovém oblouku ( hodnota X se měří po oblouku ). 

Pro běžnou praxi se jeví z hlediska bezpečnosti provozu I údržby komunikace jako 

vhodnější použití ochranného ostrůvku ( bude-ll nutný pro ochranu chodců ) a dop
ravního stínu.
Místo majáčku je z provozních důvodů výhodnější použít značky C5, Z4, provedení . 

reflexní, třída 2.
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JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍRENÍ VOZOVKY

PŘÍKLAD S 11.5 oro L- = 120 m. Rk = . 534

MĚŘÍTKO 1 : 500

J^Q-b 144m, P b 370m - plynulý tvar dělicího ostrůvku pásového

SP 6 - PŘÍKLAD S 11,5

^Z1 ET Tb.5ml1.75m 

' min. hodnota

7^

7^

OBOUSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY S OCHRANNÍM OSTRŮVKEM
MĚŘÍTKO 1 : 1000

___________________ Lp = 110m._________________

L/2 = 55 m________  ^____________U/ = 60m

4^

k. n 50m

in

— zvýšená obruba

DETAIL OCHRANNÉHO 
OSTRŮVKU 
.MĚŘÍTKO 1 : 100

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Rozšíření paprsku křižovatky pro vložení pruhu pro vozidla odbočující vlevo 
s dělicím ostrůvkem nebo s ochranným ostrůvkem a dopravním stínem.

OBLAST POUŽITÍ

Stykové i průsečné křižovatky na dvoupruhových komunikacích s velmi silným 
odbočujícím dopravním proudem vlevo ( nebo při SSZ ).

POZNÁMKA

a - šířka jízdního pruhu ( ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření ).
L,b,X,Y - délka rozšiřovacího klínu, odsunutí a souřadnice průběhu klínu - viz 

příloha C [2] , či. 6.9.4, tab. 8^a VL3.210.05,08,12,16.
SP6 lze analogicky použít pro čtyřpruhovou obousměrnou směrově nerozdělenou 

komunikaci. Je vhodnější použití ochranného ostrůvku s dopravním stínem.
Při umístění sloupku pro SSZ se dvěma chodeckými a jedním dopravním návěstidlem 

v místě ochranného nebo dělicího pásového ostrůvku ( při dodržení .3.3.2.2.3. ĚSN 736021 ) 

je min. šířka ostrůvku 1,75m ( dtto u VL3.210.11 ).
Místo majáčku je z provozních důvodů výhodnější použít značky C5,Z4, provedení 

reflexní, třída 2.

SCHÉMA - MIN. PARAMETRY 
OCHRANNÉHO OSTRŮVKU

PŘIKLAD POUŽITI - SCHÉMA I 

SP 12

min. 2,0

5"

SP 6

la;
<> SP 2

c
i

světelný majáČek nebo značka C5,Z4

min. 3 op max. 6,00 
fJ.OO V 0,75 n SP 6

SP 12

O SP 6

SP 12

v v
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ROZŠÍŘENÍ STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU MĚŘÍTKO 1 : 1000

L® 2,
00

2,
00

O
CD

-----ar-.. ----------- :---------- :-----------:------- 1 ■-----------
§

~ L L »«5™ V *

r _► Ve ^
30 m t

* (viz-: VL3.210.12) ^

© 5 1
-----------s

'í

O
O

—^ m-l '
• • • -i —' — ] y . -

° r t oin 1 m
CM ri

, Lr B 60m y , 30m L—t)
( viz VL 3.210.12) r ^

@8

1

PŘÍKLAD M 25

'SK'

-9g-

o m 
. ro

o
=ňB=

O o o o 
. in

Li- = 120m
( viz VL3.210.12] 
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PŘÍKLAD POUŽdí - SCHÉMA : PŘÍKLAD M25SP 7 -

SP8

SP 13

SP7 ( a-ŕ d )

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Šířkové uspořádání čt.yřpruhové komunikace směrově rozdělené. 

OBLAST POUŽITÍ

Styková i prôsečná křižovatka na Etyřpruhových komunikacích, SSZ bezpodmínečně 

nutné, osvětlení žádoucí, omezení rychlosti.

POZNÁMKA

a - šířka Jízdního pruhu ( ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření )

Lr - délka rozšiřovacího klínu I Lr = vn ■ '/ď ; viz např. VL3.210.05 )
Hodnoty vytyčení klínu v případě a-f-d se urči z tab. č.8 [2] nebo z tabulek

VL3.210.05,08,12,20. Hodnoty X, Y platí i pro trasu ve směrovém oblouku 

Rk - poloměr rozšiřovacího klínu podle El. 6.9.4 [2] .

ď - příčné odsunutí ( či. 6.9.4 [2] I ................................
Místo majáčku je z provozních důvodů výhodnější použit značky C5.Z4, provedeni

reflexní, třída 2. .
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příklad m 25 MĚŘÍTKO 1:500

SP 8 - PŘÍKLAD M25

značky C5.Z4 nebo majáček

^1.5m (1.75m) 

min. hodnota viz VL3.210.09

Lr = 110m - L^ ( vyřazovací úsek či. 6.3.2 [2] )

Cb = 3,50m) viz tab. VL 3.210.05

Ld ♦ Lc 1 zpomalovací a. čekan úsek )

• X — a <* • /» ,

ZÚŽENÍ STŘEDNÍHO DÍL1CÍHO PÁSU

L,- =120m (b = S^m)

MĚŘÍTKO 1:1000

Rl, = 580

Rk= 460

viz VL 3.210,12

viz VL 3.210.12

oo
© ^£-

Lr = 85m (b = 2.0m)

viz VG.210.12 
Rk= 800 ^ ___ Ru = 800

■■10

m

-4:
o/ -
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1 Rk= 770 f

L/2 = 55m

* ■------- 1_______770 Jf ^3T---- 1 S
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viz ČSN 736102, čt. 6.3.3. čl. 6.3.4

MĚŘÍTKO 1:1000
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1 Rk = 800 T"
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viz VL 3.210.05

lk= 800 
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_________ L„ = 60m Ld * L c

7*-
' Lr = 60m (b = 1,(kn)

viz VL 3.210.12 4-
-?u

»14 VL J.ZIU. IZ

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Šířkové uspořádání čtyřpruhové komunikace směrově rozdělené s pruhem pro 

odbočování vlevo.

OBLAST POUŽITÍ

Stykové i průsečné křižovatky na čtyřpruhových komunikacích. SSZ bezpodmínečně 
nutné, osvětlení žádoucí, omezení rychlosti.

POZNÁMKA

a - šířka jízdního pruhu ( ve směrovém oblouku včetně příslušného rozšíření )

Lr - délka rozšiřovacího klínu l Lr = vn • V'ďf čl.6.9.4 [2] ) 
ď - příčné odsunutí ďed"

Příklady a-f-h představují různé zúžení středního dělicího pásu vůči ose komuni
kace při použití u stykových a průsečných křižovatek.

Hodnoty vytyčení rozširovacích klínů se určí z tab. č.8 ČSN 736102 nebo z tabulek 

VL3.210.05,08,12,20. Hodnoty X,Y platí pro trasu i ve směrovém oblouku.

Rlc - poloměr rozšiřovacího klínu podlé čl. 6.9.4 ČSN 736102
Rk.ii2.-L

4,5b 8
Rt - poloměr dopravního stínu podle Č.I 6.10.6 ČSN 736102 

R -krL
“"ioT

b = d'nebo d"- příčné odsunutí (. ČL 6.9.4 [2] )
Místo majáčku je z provozních důvodů výhodnější použít značky C5,Z4, provedení 

reflexní, třída 2.
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SP 8

Souřadnice X,Y průběhu rozšiŕovacího klínu pro různé L, b ( b = ď nebo d").

L = 60m L = 85m L = 120m L = 120m L = 120m L = 120m

b = 1,00m b = 2,00m b = 4,50m b = 5,00m b = 5.50m b = 7,00m

X m Y m Y m Y n Y m Y m Y m

5 0,016 0,016 0,018 0,020 0,021 0,027

1B 0,063 0.062 0,070 0,078 0,086 0,109

15 0,141 0,140 0,158 0,176 ! 0,193 0,246

20 0,250 0,249 0,281 0,313 : 0,344 0,438

25 0,375
0,389 j 0,440 0,488 0,537 0,684

30 0,500 0,559 0,633 .0,704 0,774
i 1 0,985

35 0,625 0,735 i 0,862 0,958 : 1,054 1,342

40 0,750 0,912 j 1,126 j 1,251 j 1,377 1,753

45 0,859 1,088 ; 1,406 j 1,563 1,719 2,188

.50 0,937 1,265 j 1,688 1,875 ; 2,063 2,625

55 0,984
1,441 j 1,969

2,188 : 2,406 3.063

60 1,000 1,611 j 2,250 2,500 2,750 3,500

65 1,751 í 2,531 2,813 i 3,094 3,938

70 1,860 • 2.813 3,125 I 3,438 4,375

75 1,938 3,094 3,438 3,781 4,813

80 1,984 i 3,375
i

3,750 ; 4,125 5,250
l

85 2,000 j 3,638 4,042 ; 4,446 | 5,658

90 3,867 4.296 ; 4,726 6,015

95 4,060 4,512 j 4,963 6,316

100 4,219 4,687 ! 5.156 6,562

105 M42 4,824 5,307 j 6,754

110 4,429 4,922 5,414 | 6,891

115 4,482 4,980 5,479 6,973

120 4,500 5,000 5,500 7,000

Tvar rozšiŕovacího klinu : viz VL3.210.05,07 a či. 6.9.4. [2].
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SP 9

MĚŘÍTKO 1:500
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CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY S PŘEDNOSTÍ V JÍZDĚ

Sirkové uspořádání čťyřpruhové komunikace směrově rozdělené v extravilánu a intravilánu 
procházející křižovatkou.

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatka ve více úrovních.

3 KŘIŽOVATKY
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A) - PRŮSEČNÝ TYP B) - PRŮSEČNÝ TYP/
/<ř <
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75° > a > 105°
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/ '/ v 

_____
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ÚPRAVA ŠIKMÝCH STYKOVÝCH 
NEBO PRŮSEĚNÝCH KŘIŽOVATEK

Cl - ODSAZENÝ TYP 

Vzdálenost- 60m 
až 210m:

-^r ITT"

/

y

i

____

/

y

SP10

MĚŘÍTKO 1:500 PŘÍKLAD S 11,5 x S 7,5

v intravilánu 0,5/0,5

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Jednoduché zaústění bez usměrnění jízdních pruhů s dělicí Čarou nebo 
bez ní.

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatka styková i průsečná na dvoupruhových komunikacích s nízkou intenzitou; 
jen ve spojení s SP1 ( VL3.210.04 ).

POZNÁMKA

Ve VL3.103.04 jsou uvedeny doporučené hodnoty oblouků pravého ( levého ) 
odbočování typu A, - R2 - A3 a R, - R2 - R3.

Indexy - 1, 2, 3 ( např. A^ R2 ) znamenají směr pojíždění příslušného oblouku; 

hodnoty jsou uvedeny v [m].
Přechod : šířka od 3,00m do 6,00m, délka neděleného přechodu u novostaveb max.

přes 4 jízdní ( řadicí ) pruhy, u rekonstrukce světelně řízené křižovatky 

max. 18,00m.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 10

MDCR,
ODBOR POZ^M. 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.14

95.09



r

MERITKO 1:500

PARAMETRY A, R (m)

- Rf = 37,5 r2 = 15 R3 a

- Ri * 25 r2 = 10 R3 =

- R, = 30 r2 = 15 R3 c

- A, = 15 r2 = 15 A3 =

- Aj = 50 A2 = 15 R3 = 15 A* = 15 As =

i

75

50

45

20

50

TVARY SLOŽENÝCH OBLOUKŮ

a) Oblouk složený ze tří kruhových částí o poloměru Ri : Rj : R3 c 2,5 : 1 : 5 podle 
prílohy B ČSN 736102 je vhodné použít pro minimální hodnoty dané středovým 

úhlem «, při nichž oblouk nejlépe odpovídá jízdním křivkám soupravy nákladního 
vozidla s přívěsem ( viz VL3.103.12 ).

b) Oblouk složený ze tří kruhových Částí v poměru Ri : R* : R3 e 2 : 1 : 3 podle 

tabulky VL3.103.05 je vhodný pro hodnoty R2 větší než minimální
( R2- 15m, tts = 1008 ). Použití u SP10, SP11.

c) Průběžný oblouk klotoidy nebo kruhový oblouk s klotoldníml přechodnlceml je 

vhodný pro hodnoty R2 větší než minimální l R22M5m, ccs c 1009 ). Je používaný 
u SP10., SPIJ více než oblouky složené zfe tří kruhových částí, s ohledem na 
možnost využití výpočetní techniky.

Parametr A3 ve výjezdové části větve se volí větší než Aj ve vjezdové Části.

d) Při odbočení z komunikace vyšší kategorie na nižší se používají ve vjezdové 
části větve klínové náběhy, tvořené složenou ( zpomalovací ) přechodnicí.
Ve výjezdové části je možné rovněž použít složenou ( zrychlovací ) přechodnicí 
a nebo kruhový oblouk většího polomeru. Použití u SP12, SP13.

3 KŘIŽOVATKY
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MĚŘÍTKO 1: 500

Dělicí kapkovitý osfrQVek ve směrovém 
oblouku prl zaústění paprsku.
( viz čl. 6.10.5 ČSN 7.36102 1

SP 11 - PŘÍKLAD S9,5 x 7,5

MĚŘÍTKO 1:500

Rnin. =12m ( 6.9. [2j

Na příkladu SP11 Jsou vyznačeny jízdní dráhy 
kloubového autobusu podle VL3.103.14, jízdní 
dráha 1.

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Usměrnění jízdních pruhů dělicím kapkovitým ( krátkým ) ostrůvkem.

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatka styková i průsečná na dvoupruhový.ch silnicích. Komunikace s menší 
intenzitou, vesměs ve spojení s SP1 ( VL3.210.04 ).

POZNÁMKA

Oblouky levého odbočení tvořící ostrůvek mohou být rovněž typu A i, Ri, A3 nebo 
Ri, Ri, Rj, což odpovídá lépe obalové křivce vnitřních hran trajektorií vozidel 
(viz VL3.210.15). To platí analogicky i pro ostatní SP.
Při křížení paprsků křižovatek s úhly křížení 75o^a=»105° osa vedlejší komunikace 
se převede do kolmého křížení poloměrem R = 150m, nejméně poloměrem R = 50m.
U místních komunikací obslužných a u účelových komunikací nejméně poloměrem R-45m 
l čl. 3.8.1 [2] ).
Poloměr zaoblení Ri, Rj a šířku e lze určit podle ČSN 736102 ( čl. 6.10.5., obrázek 14, 

tabulka 9 ) a nebo podle VL3.210.21.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 11

MDČR
ODBOR POZEM.

VL 3
KOMUNIKACÍ

210.16

VZOROVÉ
LISTY 95.09



SP 11

Detail dělicího kapkovitého ostrůvku

šířka krajnice hlavní komunikace

MERITKO 1:200

Detail dopravního stínu

^ka 2e zvětšena o vodicí proužek 2 x 0,50m. Dövodem Je 
zaj-sten. délky fyíckeho ostrůvku 10m az 12m. Rovněž hodnota poloměrů Ri Ri je větší 
o 0,50m nez optických ostrůvků I dopravní stín ). J

Hrany dopravních stínů jsou totožné s hranami jízdních pruhů, které vymezují.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ prvky křižovatek

SP 11 - Tvary dělících ostrůvků

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

LISTY
VZOROVÉ

VL 3
210.17
95.09



PŘECHODY NA KŘIŽOVATCE TYPU SP11 S PŘERUŠENÝM 
DĚLICÍM OSTRŮVKEM

majáček nebo značky C5, ZÁ

ŘEZ A - Á bezbariérový přechod

sešikmený obrubník chodníkový do betonového lože

A - A

Povrch dopravního ostrůvku

kamenný obrubník OPA
Vozovka

Detail sešikmeného 

obrubníku na nájezdové 

hraně dopravního 

ostrůvku

betonové lože

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

210.18
Přechod na křižovatce typu SP 11

682



SP 12

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KRIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Usměrnění jízdních pruhů dělicím ostrůvkem kapkovitým prodlouženým ( L = 40m ! 
a směrovacím ostrůvkem trojúhelníkovým na vedlejší komunikaci.
SP12A - bez pruhu pro odbočení vpravo na hlavní komunikaci 
SP12B - s pruhem pro odbočení, vpravo ha hlavní komunikaci

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatky stykové i průsečné na dvoupruhových nebo čtyrpruhových komunikacích. 
Hlavní komunikace s vyšší návrhovou rychlostí a se silnými vpravo odbočujícími 
proudy vozidel ( zejména u SP12B ).

POZNÁMKA

a - šířka jízdního pruhu
Aa - rozšíření oblouku - viz I2j . tab.4 a V13.103.0A
SP12A - odbočení vpravo ze silnice s předností v jízdě provedené plynulou náběhovou 

křivkou s návazností na větev v oblouku ( viz "a" ) s prvky typu Ai, Az, Ra 
nebo Ri, Rz vhodné pro komunikace s vn=c80km/h vpravo odbočujicími proudy 
l intenzita-=150voz/h ) bez zastavení i se zastavením při použití SSZ. 
Vodorovným dopravním značením nutno znatelně odlišit začátek odbočování 
( zvláště u paprsků ve směrových obloucích, kde by mohlo dojít k chybnému 
navedení vozidel projíždějících přímo ).

SP12B - odbočování vpravo s pruhem pro odbočování bez zastavení ( viz "b" ) nebo 
se zastavením při použití SSZ ( viz "c" ). Odbočovací pruh pro mimoúrovňové 
křižovatky viz VL3.210.34.

Zpomalovací úsek Ld lze vypustit podle čl. 6.3.1. [2] .
Hodnoty vytyčení rozširovacích klínů viz VL3.210.05,08, 12, 20 a tab. č.8 [2] . ■

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ prvky křižovatek

SP 12 - Charakteristika a použití

MDCR
ODBOR POZDI 

KOMUNKAQ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
210.19

95.09



SP 12

SOUŘADNICE X,Y PRŮBĚHU ROZŠÍRENÍ PRO RŮZNÉ DÉLKY A ODSUNUTÍ

L = 50 m L = 60 m L = 70 m L = 75 m L = 80 m L = 100 m

b = 3,50 m b = 3,50 m b = 3,50 m b = 3,50 m b = 3,50 m b = 3,50 m
X [m] Y [m] Y [m] . Y [m] Y [m] Y [m] Y [m]

5 0,079 0,055 0,040 0,035 0,031 0,020
10 0,315 0,219 0,161 0,140 0,123 0,079
15 0,710 0,493 0,362 0,315 0,277 0,177
20 1,225 0,877 0,644 0,560 0,492 0,315
25 1,750 1,313 1,000 0,876 0,770 0,492
30 2,275 1,750 1,375 1,225 1,094 0,709
35 2,790 2,188 1,750 1,575 1,422 0,962
40 3,185 2,625 2,125 1,925 1,750 1,225
45 . 3,421 3,007 2,500 2,275 2,078 1,488

50 3,500 3,281 2,856 2,625 2,406 1,750

55 3,445 3,138 2,940 2,730 2,013

60 3,500 3,339 3,185 3,008 2,275
65 3,460 3,360 3,223 2,538
70 3,500 3,465 3,377 2,791

75 3,500 3,469 3,008

80
3,500 3,185

85
3,323

90
3,421

95
3,480

100
3,500

Hodnoty X, Y platí i pro trasu ve směrovém oblouku. 
Tvar rozšiřovacího klínu viz VL3.210.05, 07.

SP 12 - Souřadnice rozšiřovacího klínu

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

MDCR
ODBOR POZOt 

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
UŠTY

VL 3
210.20

95.09



PŘÍKLAD S 11,5 x S 9,5

R= 250

SP 12A
Odbočení vpravo plynulou nábehovou krivkou; 
fxv, klínový náběh - ívar Ai, Aí, Rj, A*, As.

R=250

PŘÍKLAD S 11,5x S 9,5

SP12A

•Složený oblouk - Ivar Ri:R2:R3b2:;1:3 

Viz VL3.103.04.
/ MĚŘÍTKO 1:1000
v intravilánu 0,5/0,5

Odbočení vpravo plynulou nábehovou 
krivkou- ( bez odboqovacího pruhu ) , 
ízv. klínový nábeh - .tvar Äi, Aj, R3 Rt i

Tvar, Kapkovitého ostrůvku

Zi.s/ls

-----------Hlavní kom.' 2 nebo 4 pruhová
+ pruh pro odbočení vlevo

----------- Hlavní kom. 4 pruhová + pruh
pro odbočení vlevo

----------- Hlavní kom. 2 pruhová + pruh
pro odbočení vlevo 

------ :— Hlavní kom. 2 pruhová.

Hodnota poloměrů R i, Ri odečtená z grafu se zvětší o hodnotu 0,5m ( odsazení 
zvýšeného obrubníku za vodicí proužek ).

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

210.21
Odbočení s klínovým náběhem



40
m

SP 12 PŘÍKLAD S 11.5 x S 9.5SP12B

Odbočovací. pruh. - na vnitrní strana.
oblouku

MĚŘÍTKO 1:1000
PŘÍKLAD S 11,5 x S 9,5

v =vc -*-0
Lc ('.víz ČL. 6.3.4 ÍSN 736102)

Pruh oro .odtjpčení vpravo se zastavením

opHfk^ zdôraznení 
začátků odbočení

na vnejsi strane 
oblouku

cľ or.
LyaBOm, C. viz tab. 2 ČSN 736102Ld = 85m,('viz ČL.6.3.3 ČSN 736102

MĚŘÍTKO 1:500

(fflininialne' viz .či. . 6.10.4 
ČSN 736102)

Detail"pr,oc||oužené- > 
ho .dělicího“ ostrůvku N 
ve; směrovém -oblouku 
zaústění paprsku R

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ prvky křižovatek

SP 12 - Odbočení s odbočovacím pruhem

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

210.22



Detail prodlouženého kapkovitého dělicího 
ostrůvku fyzického šířka, 2e ♦ 2' 0,50m

, • x MĚŘÍTKO 1:500
2ť4 -r A min. 6.10A CSN 736102)

O
m

in —

Detail prodlouženého kapkovitého ostrůvku 
optického ( dopravní stín;) šířka 2e

MĚŘÍTKO 1:500
75° £<x ž105°

\
40m

\ot

1------------
1
I <3 N
I ♦

-7«

H i I I < 1 . R30°

Ra250

1/ V

Ra250

------------ 1

XU
N -a

■“ — Detail směrovacího ostrůvku.
Ol >

MĚŘÍTKO 1:500

SP 12

Detail prodlouženého kapkovitého dělicího ostrůvku fyzického 
šířka 2e

MĚŘÍTKO 1:500

R = 2S0

R = 250

ríj 16m až 18m

U fyzických ostrůvků je šířka volena podle místních podmínek 2e nebo 
2e + 2-0,5m. Pro t1>908 je nutné zajistit dostatečnou délku fyzického 

ostrůvku cca 10m až 12m.
Pro šířku 2e ♦ 2 0,5m Je hodnota poloměrů Ri, R2 větší o 0,5m než 

pro šířku 2e u fyzických a optických ostrůvků.
Hrany optických ostrůvků ( dopravních stínů ) Jsou totožné s hranami 
jízdních pruhů, které je vymezují.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 12 - Tvary dělících ostrůvků

MDCR
ODBOR POZ^M. 

KOMUNIKACIVZOROVÉ

VL 3
210.23
95.09



= 350; {Ř5fc2SO)
MĚŘÍTKO 1 : 500

zastavovaci pruh

- zvýšená obrubí

■P'K
;o JO

tn » 5
l tn

Jiné možnosti razení

PŘÍKLAD M 14 x M 9

zvýšená obruba

Sil
“ «n

äJl

MĚŘÍTKO 1 : 1000

|g = 90°|

PŘÍKLAD M 14 x M 9

zvýšená obruba ( chodník )

Odbočení vpravo plynulou náběhovou 
křivkou tzv. klínový náběh - tvar 

Ai, Aj, R3, Rt, Rs

v intravilánu 0,5/0^

T” Dtto
SP 12 A

m
CM 1,5/15^ 

v intravilánu 0,5/0,5

^1 «M 

cn 
-2 |in

Dtto 
SP 12B

maximální délka přechodu viz čl. 162 ČSN 736110
sý 60 m

4.

MĚŘÍTKO 1:1000
.&/ \^5m ( min. El. 6.10.4 CSN 736102)

ia>105°l |a o 105° 1

\ X 'T7

ii

L 
1

.Ta.ťOs---------
\ ^ 1

MĚŘÍTKO 1 : 500

40 m

I 15-25m

T
i?

ytysm „

! i 1

l. j—

I I Ol

|75°<a -<105ol

R= 250

/V 1

I

ít

R = 250

E
o

i
---------- j

Detail dopravního stínu 
pásový ostrůvek optický

Dělicí pásový ostrůvek v přímé i ve směrovém oblouku při zaústění paprsku

SP 13 - PŘÍKLAD M14 x M9

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Usměrnění jízdních pruhůf dělícím ostrůvkem pásovým a směrovacím
ostrůvkem trojúhelníkovým na vedlejší komunikaci; na hlavní komunikaci 
s pruhem pro odbočení vpravo a nebo bez (dtto SP 12).

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatky stykové j^průsečné na dvou nebo čtyřpruhových komunikacích. 
Hlavní komunikace s vyšší návrhovou rychlostí a se silnými vpravo odbočujícími 
proudy vozidel (dtto SP 12). Vesměs použití u místních komunikací (se SSZ 

nebo bez).

POZNÁMKA

^ Jízdní pruh s přímým směrem ( u více přímých pruhů pravý ) je na 
křižovatce vždy lemován vpravo vodicím proužkem v = 0,25m.

f'i O
-

1.50

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ prvky křižovatek

MDČR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

SP 13
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
210.24
95.09

1619



PRECHODY NA KŘIŽOVATCE TYPU SP 13

šířka prechodu

svetelný majáček nebo 
značky C5, Z4 
( výhodnejší z provozních 

důvodů )

svetelný majáček ' 

nebo značky C5, 2K

MDCR
ODBOR POZEM 

KOHUMKAQ

VZOROVÉ
LISTY

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

210.25
Prechod na křižovatce typu SP 13



CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KRIŽOVATKY BEZ PŘEDNOST) V JÍZDĚ

Usměrnění jízdních pruhů dělicím ostrůvkem kapkovitým prodlouženým ( 40m ) 

( dtto SR 12 ), se směrovacím ostrůvkem vlevo i vpravo na vedlejší komunikaci 
a s pruhem pro odbočení vpravo na hlavni komunikaci.

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatky stykové i průseČné na dvou nebo čtyrpruhových komunikacích se SSZ 

nebo bez. Hlavní komunikace s vyšší návrhovou rychlostí a silnými vpravo odbočujícími 
proudy vozidel I dtto SP12B ). Používá se pouze pro bezpečné převedení silného pěšího 
provozu ( viz VL3.210.27 ).

POZNÁMKA

Hodnoty vytyčení rozširovacích klínů - viz VL3.103.05, 08, 12, 20 a tab. č, 8 [21. 
Zpomalovací úsek Ld lze vypustit podle čl. 6.3.1 [2]
Jízdní pruh s přímým směrem l u více přímých pruhů pravý ) je na křižovatce vždy 

lemován vpravo vodicím proužkem v = 0,25m.

S' S'

3 KRIŽOVATKY
skladební prvky křižovatek

SP 14 VZOROVÉ
LISTY

MDCR
ODBOR POŽER

KOMUNIKACÍ

VL 3
210.26

95.09



SP K

SVETELNE ŘÍZENÉ PRECHODY PRO CHODCE NA STYKOVÉ
KŘIŽOVATCE

príklad pro sp k, spis

min. cl. 6.10.4 [2]

sloup svěfelné signalizace 
s návěshidly

sloup svěLelné signalizace 
s výložníkem a návěstidly

návěstidlo pro vozidla 
se směrovým signálem

návěstidlo pro vozidla

i = přerušované žluté světlo 

A návěstidlo pro chodce

Minimální délka přechodu viz čl. 162 ČSN 736110.
Minimální a maximální šířka přechodu viz čl. 163 ČSN 736110.

v v

SP 14 - Přechod na křižovatce typu SP 14

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

MDCR
ODBOR POZEM.

komunikací

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.27

95.09

5991



SP 15 - PŘÍKLAD M14 x M9

PRÍKLAD H 14xM 9

Jiné možnosti razení :

MERITKO 1:1000

zvýšená obruba ( chodník

Odbočování vlevo se zasfavením

1.5/1,5

v intravilánu 0,5/0,5

Lc + ld + Lvviz ČSN 736102

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

« dilicí" ostľí,ke" 1 "a *edlřj5; komunikaci, dft. sr „
vpraľo ostrůvkem vlevo , vpravo a na hlavni komunikaci s pruhem pro odbočení

OBLAST POUŽITÍ

se Šs?n!líyhStyk0Vé-1 PrĎSí-é na-dv°U neb° ^^’P^hových komunikacích ( dtto SP13 

e SSZ nebo bez.vesmes použiti u místních komunikací se silným pěším provozem.

POZNÁMKA

Hodnoty vytyčení rozširovacích klínů - viz VL3.103.05 08 12 20 a tab c 8 ľ?l 
Zpomalovací usek Ld Ize^vypustit podle ČI. 6.3.1 [21 . L J

Jízdní pruh s přímým směrem ( u více přímých pruhů pravý ) je na křižovatce vždv 
lemován vpravo vodicím proužkem v = 0,25 m. * J Křižovatce vždy

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 15

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
21028
95.09



SP 16 - PŘÍKLAD M26 X M26

MO

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PREDNOSTI V JÍZDĚ

Sirkové uspořádání Etyŕpruhové komunikace směrově rozdělené, se směrovacím 

ostrůvkem vlevo^ i vpravo od středního dělicího pásu, bez pruhu pro odbočení 
vpravo na hlavní komunikaci.

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatky stykové i průsecné na čtyřpruhových směrově rozdělených komunika

cích se SSZ.

POZNÁMKA

U komunikací s vyšší Intenzitou levého odbočení u SP16 a SP17 lze navrhnout
ťV?£ °dboc'°ľacíc.h obloukĎ fyPu AV Ai. A3, ( min. hodnoty R2 - viz obr 14 [2]
a^ VL'3.210.21 ]. Poměrová skladba oblouků - viz VL3.103.04. 1 1

Jízdní pruh s přímým směrem^ ( u více přímých pruhů pravý ) je na křižovatce vždy 

lemován vpravo vodicím proužkem v = 0,25 m.

V V*

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 16

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
210.29

95.09



PŘÍKLAD M 26 x M 26

3,50 00 3,50
PŘÍKLAD M 26 x M 26 MERITKO 1:1000

nouzový pruh nouzový pruh

zvýšená obruba ( chodník )

zvýšená obruba

X min. 2,00

v intravilánu 0,5/0,5

min. čl. 6.10.L 
ČSN 736102

Lc + Ld + Lv ( viz ČSN 736102).

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KRIŽOVATKY BEZ PREDNOSTI V JÍZDĚ

Sirkové uspořádání čtyřpruhové komunikace směrové rozdělené se smí 

ostrůvkem vlevo i vpravo od středního dělicího pásu na hlavní komunikaci 
pro odbočeni vpravo ).

OBLAST POUŽITÍ

Křižovatky stykové I prósecné na čtyřpruhových směrově rozdělených
Irnmun^anpK CC7 '

POZNÁMKA

- Muax|,Ilál"í délka přechodu viz El. 162 ČSN 736110. Minimální a maximální šířka 

prechodu viz cl. 163 CSN 736110.
Jízdní pruh _s přímým směrem ( u více přímých pruhů pravý ) je na křižovatce 

vždy lemován vpravo vodicím proužkem v = 0.25 m.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
210.30

LISTY



SP 18 - PŘÍKLAD S 11,5 x JEDNOPRUHOVÁ VĚTEV

PRÍKLAD S 11,5 x JEDNOPRUHOVÁ 

VETEV

MERITKO 1:500

1,5/1,5 v intravilánu 0,570,5 

min. či. 6.10.4- ČSN 736102

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KRIŽOVATKY BEZ PREDNOSTI V JÍZDĚ

Vjezd do jednosmerné křižovatkové větve. 

OBLAST POUŽITÍ

Např. obousměrný vjezd do jednosměrné větve u stykové křižovatky. 

POZNÁMKA

odbočení vlevo je řešeno analogicky jako vpravo.

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

MDCR
ODBOR POŽER 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY



A
301

) JIM 
A

3O
I)

PŘÍKLAD S 11,5 x DVOUPRUHOVÁ VĚTEV

0,50
8.?5tč<50i3<50l

R=

Ai!30

0,50 

0,25 

0,50

MĚŘÍTKO 1:500 SP 19

SP 19A

a-

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

SP 19A - výjezd z jednosmerné křižovatkové větve 
SP 19B - výjezd z obousměrné křižovatkové větve do pravého odbočení 

a vjezd do obousměrné křižovatkové větve pravým odbočením

OBLAST POUŽITÍ

SP 19A - např. napojení větve křižovatky obousměrným výjezdem 
SP 19B - napojení větve^křižovatky jednosměrným výjezdem a vjezdem 

( např, u okružních křižovatek )

POZNÁMKA

Vjezdové části [obr. SP 19A) a výjezdová a vjezdová část 
(obr. SP 19B ) větve křižovatky se šířkově provedou podle 
kapitoly 6.6 [2] ( odbočování vlevo je řešeno analogicky jako vpravo; 
nelze zaměňovat SP 19B za SP 20 a SP 21 viz. VL 3.210.33 až í»0..' i

Řešení okružních křižovatek Je obsaženo ve VL 3.30.

PŘÍKLAD S 11,5 x DVOUPRUHOVÁ VĚTEV

0,25
0,50

R = oo

A,(30r

0,50 
0,25 

R =oo

A3(31)

MĚŘÍTKO 1:500

Názvosloví silničních komunikací: SP 18, SP 19 :
vjezdová část větve * výjezd z větve na komunikaci
výjezdová část větve - vjezd do větve z komunikace

SP 19B

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 19

V

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.32
95.09



CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KŘIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Odbocovací pruh do výjezdové části větve křižovatky. 

OBLAST POUŽITÍ

Např, odbočení ze čtyř a vícepruhových směrově rozdělených silničních 
komunikací.

POZNÁMKY

Typy uspořádání odbočovacích pruhů u mimoúrovňových křižovatek jsou 

vyobrazeny na VL 3.21Ů.3A.
OdboČovací pruh pro úrovňové křižovatky je vyobrazen na VL 3.210.22.

Hodnoty vytyčení roziiřovacího klínu vyřazovacího úseku lze určit:
1) souřadnicemi X.Y z tabulek VL 3.210.05,12,20; u VL 3.210.05 je znázorněn

i systém vytyčení; pro trasu ve směrovém oblouku se hodnota X měří po oblouku.
2) početní metodou, kde je dána délka vyřazovacího úseku L, ( viz tab.2 [2l ); 

tvar rozšiřovacího klínu podle obr.13 a čl. 6.9.5 a tab. č.8 a přílohy C [2] ; 
poloměr zaoblení R = L*__ + _h_ _ |<de ^ je rozšírení (obr. Č. 18 [2l );

u trasy ve směrovém oblouku nebude dodržena délka Lv/3 středové části 
rozšíření.

Šířkové uspořádání jízdních pruhů větví křižovatky - viz VL 3.103 a kapitola 6.6 [2]

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ prvky křižovatek

SP 20 - Charakteristika a použití
VZOROVÉ

MDCR
0060« POZEM

KOMLMKAQ

LISTY

VL 3
210.33

95.09



SP 20

SCHÉMA ODBOČOVACÍCH PRUHŮ MIMOÚROVŇOVÝCH KŘIŽOVATEK

viz íl 6.3.3 ČSN 736102Víz rab:. 2 ČSN 736102

(V) Odbočovací pruh. napójen na jednopruhovou vefev.

^b) Zmenšení poctu jízdních prúhĎ s přidáním odbočovacíhb pruhu a š. napojením 

na dvoupruhovou větev.

(T) Odbočovací pruh napojen na dvoupruhovou větev.

(T) Odbočovací pruh postupně rozšírený na 2 pruhy a napojený na dvoupruhovou

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 20 - Schéma odboč, pruhů mimoúrovňových křižovatek
210.34



SP 20

Schéma rozpojení rychlostních silnie nebo dálnic

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 20 - Schéma směrovacích ostrůvků
LISTY

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

VL 3
210.35

95.09



ODBOCOVAC! PRUH V PRIME SP 20

MERITKO 1:500

ODSAZENI FYZICKÉHO 
řELA OSTRŮVKU

DETAIL -A- MERITKO 1:200

líc směrových sloupků

nezpevněná část krajnice 

svodidlo

zpevněná část krajnice

-— / ^
o

^—'—>o ,7 —•
o* " in

<3 zpevněná část krajnice
O

1

kxfeK*

'-vodicí proužek . , .

Kt odbočovací pruh ^
£

BSSÄV&i
, L5.\ , 1.5. ;k,.5. j, ia_ i .50 j. 1.50

nezpevněná část krajnice

zpevněná část krajnice

-vodicí proužek vodicí proužek s přerušovanou

■ vodicí proužek v = 0,25 m 
s přerušovanou vodicí čarou!

zpevněná část krajnice včetně vodícího proužku 
nezpevněná část krajnice

úsporné značení viz VL3.210.35

POZNÁMKA

- dvě možnosti polohy osy odbočující větve :
1. umístění osy do vnitřní hrany jízdního pruhu odbočující větve 

viz VL3.210.36,37
2. umístění osy navazuje na vnější hranu vodícího proužku průběžného jízdního 

pruhu komunikace, viz VL3.103.3

- šířkové uspořádání jízdních pruhů větví křižovatky viz VL3.103 a kapitola 6.6 [2] 

š~.šířka jednopruhové větve, nejméně 5,5 m podle čl. 6.6.2 [2J .

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 20 - Odbočovací pruh v přímé

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.36

95.09
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30m

0DB0C0VACI PRUH V OBLOUKU

MĚŘÍTKO 1:1000

SP20

POZNÁMKA

Pro lepší vedení průběžných a odbočovacích jízdních pruhů za snížené 
vidileínosti je vhodné v oblasti křižoavafky použít odrazky ^na vozovce ( kočičí 
oči ). Detaily odbočovacího pruhu jsou obdobné Jako u odbočovacího pruhu 

v přímé t VL3.210.36 ).

@ odbočovací pruh napojen na jednopruhovou větev viz VL3.210.34.

v v

3 KRIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 20 - Odbočovací pruh v oblouku

MDCR,
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.37
95.09



SP 21

I, l** L La [ | ( L» + La + Li
íg J t Viz CSN 73Ó102, či. 6.4 ^

|\_V = v* \_v = 0,75

^390m

l>l > í 
*ŕO t-
-5 ti ■
•— O I
« ™ ! Pripojovaa pruh - schéma
e
S Scn

fyzická záď osfrňvku

I
geometrická záď Jazyka ostrůvku

------L

Jiz CSN 736102, cl. 6.11

Schéma spojeni rychlostních silnie nebo dálnic

CHARAKTERISTIKA PAPRSKU KRIŽOVATKY BEZ PŘEDNOSTI V JÍZDĚ

Připojovací pruh z vjezdové části větve křižovatky.

OBLAST POUŽITÍ

Např. připojeni na dálnici, rychlostní silnici nebo směrově rozdělenou 

komunikaci.

Vytyčovací hodnoty náběhového klínu zařazovacího úseku jsou obdobné jako 
u rozširovacího klínu vyřazovacího úseku odbočovacího pruhu VL3.210.33. 
Vytyčovací ^hodnoty X, Y je možné určit z tabulek VL3.210.05, 12, 20 a nebo 
početne z cl. 6.9.5 a přílohy C [2] .
Sirkové uspořádání jízdních pruhů větví křižovatky viz VL3.103. a kapitola 6.6 [2] 
Připojovací pruhy se navrhnou podle ČI. 6.4 [2] .

S' v

3 KŘIŽOVATKY
skladební prvky křižovatek

SP 21 - Charakteristika a použití

MDCR
ODBOR ROŽEK

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
210.38

95.09



SP 21

v3
osa komunikace

čl. 6.4.3

plná čára 60 až 90m

osa komunikace

platí pro vyšší intenzity připojujících se proudö 

a zvýšení počtu průběžných pruhů

V'j.g Typy připojení křižovatkové větve na směrově, rozdělenou 

komunikaci 400m'^l L» + La + Li )

schéma

POZNÁMKY

Typy připojení křižovatkové větve na směrově rozdělenou komunikaci:
Ví - jednopruhová větev připojena připojovacím pruhem
Vj - dvoupruhová větev s nižší intenzitou připojena na připojovací pruh pravým 

jízdním pruhem, do něhož se dopravním značením usměrní vozidla z levého 

jízdního pruhu

V3 - jednopruhová větev navazující na zvětšení počtu jízdních pruhů

V4/V5 - dvoupruhová větev s vyšší intenzitou připojena do připojovacího pruhu 
levým jízdním pruhem, do kterého se připojí pravý jízdní pruh větve a počet 
jízdních pruhů hlavní komunikace se zvětší

Připojovací pruhy se navrhnou podle čl. 6.4. [2]
Typ připojení křižovatkové větve se určí z obr. 23 [2].

v

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 21 - Schéma připoj, pruhů mimoúrovňových křižovatek

ODBORNÉM.

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
210.39
95.09



PŘIPOJOVACÍ PRUH V PŘÍMÉ MĚŘÍTKO 1 : 500 SP 21

PŘÍKLAD R 26,5

svodidlo viz 
ČSN 736101Zařazovací úsek l*

MANÉVROVACÍ ÚSEK L*viz ČI. 6.L.5 ČSN 736105
ZRYCHLOVACÍiÚSEK L>

viz El. 6.4.4 CSN 736102
. 6.4.3 736102

DETAIL-B-

zpevněna čásf krajnice

připojovací pruh

bělící přerušovaná čára š = 0,125
6/12

DETAIL- C -
osa komunikace dělicí pas

osa komunikace

DETAIL - A - MĚŘÍTKO 1 : 100
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DETAIL - B - MĚŘÍTKO 1 : 100
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DETAIL - C - MĚŘÍTKO 1 : 400
m
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úsporné značení viz VL3.210.35
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POZNÁMKA

Připojovací^ pruh v oblouku se provede obdobně jako 
v přímé včetně detailů.
Pro lepší vedení průběžných a připojovacích jízdních 

pruhů za snížené viditelnosti je vhodné v oblasti 
křižovatky použít odrazky na vozovce ( kočičí oči ).

(vi) jednopruhová větev připojena připojovacím pruhem

š...šířka jednopruhové větve nejméně 5,5m 

podle čl. 6:6.2 [2] .

3 KŘIŽOVATKY
SKLADEBNÍ PRVKY KŘIŽOVATEK

SP 21 - Připojovací pruh v přímé

MDCR
ODBOR P0ZEK 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL
210.40
95.09

3



Cú '-y.
-^3

S %X^:ťr*ŕ.. - r-.\ %>!: .
1 fe y.y7K? ^ Mřížit
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cyklisHcké ■ 
pásy fyzicky 
oddělené (S}

^'žovafky v původní průsečné a později v okružní formě.
Okružní křižovatka je^ na začafku obce a kromě jiného dává řidiči zřetelnou 
informaci, že přestává jednoznačná preference jeho pohybu, tak jak tomu bylo 
dosud na volné silnici. Současně vhodnou vegetační úpravou lze docílit i lepšího 
estetického působení.

Okružní křižovatka zklidní- provoz snížením rychlosti vozidel při 
přechodu z extravilánu do intravilánu.

POZMAMKA :
Výsadba zeleně nesmí bránit v rozhledu.

OK při přechodu z extravilánu do intravilánu

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
310.01

95.09
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Ukázka prestavby mestské křižovatky na průtahu obcí.
Okružní řešení zklidňuje prostor, umožňuje snazší přechod chodců a působí 

esteticky příznivěji než průsečná křižovatka.

POZNÁMKA :

Výsadba zelené nesmí bránit v rozhledu.

OK na průtahu obcí

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

LISTY

MDCR
ODBOR POZEK

KOMUNIKACI

VZOROVÉ

VL 3
310.02

95.09



ä) OK JAKO ZÁVĚR PROSTORU

b) STŘEDNÍ OSTROV POSKYTUJE PLOCHY 

PRO ARCHITEKTONICKOU ÚPRAVU

C) OK JAKO ZÁKLADNÍ TVAR SMĚROVĚ 

NEUTRÁLNÍ

a) OK zvýrazňuje polohu náměstí ve sledu " úzká ulice ” - náměstí - " úzká ulice".

b) OKyná urbanistickou výhodu v architektonickém ztvárnění nejdůležitější plochy 

křižovatkového prostoru.

c) Z ^důvodu neutrálního tvaru se OK používají pro propojení uličních prostorů 
přibližně stejného významu.

S» V”

Příklady použití OK ke zvýraznění polohy náměstí

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNl KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

MDCR
ODBOR POŽER 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
310.03

95.09



a) PROSTOR NÁMĚSTÍ S HRANAMI 
BUDOV ZAOBLENÝMI

b) PROSTOR NÁMĚSTÍ SE SEŠIKMENÝMI 

HRANAMI BUDOV

ANO ANO

NEPRAVIDELNE OBESTAVENI S ORIENTACI 
NĚKTERÝCH HRAN BUDOV K NÁMĚSTÍ

d) KŘIŽUJÍCÍ SE ULIČNÍ PROSTORY S 

NEZMĚNĚNĚ PROBÍHAJÍCÍM TĚSNÝM 
OBESTAVĚNÍM

ANO NE

Také poloha a orientování budov jsou důležité okrajové podmínky pro volbu tvaru 
křižovatky, účelného 2 urbanistického hlediska. OK přicházejí v úvahu zejména tehdy, 
vyskytují-li se v územích se starou hustou a těsnou zástavbou hrany budov za - 
křivené ( obr. a ), dále jsou-li rohy budov zkoseny ( obr. b ), nebo jsou-li při nepravi
delné zástavbě alespoň některé budovy orientovány k náměstí ( obr. c ).
Urbanisticky nevhodné je zřizování OK, křižují-li se ulice s neměnnou průběžnou těsnou 
zástavbou ( obr. d).

Použití OK s ohledem na polohu a orientaci budov

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

MDCR
ODBOR POZDI

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
310.O^f

95.09

9999



-TR0M . M . tí SKUPINA STROMŮ
( PREVAŽNE VE VENKOVSKÉM PROSTREDÍ)

TĚLESO ( PŘEVÁŽNĚ V MĚSTSKÉM 

PROSTREDÍ )

Střední ostrovy OK ( při min. průměru 10,0 az 12,0 m ) se mají navrhovat tak veliké :

- aby se na ploše ostrova daly umístit vertikální prvky členící prostor a přerušující
výhled do protilehlého výjezdu, při zachování rozhledu pro zastavení na okružním 

pasu
- aby bylo .dosaženo zřetelné změny směru jízdy u řidičů jedoucích přímo

Funkce a velikost středního ostrova OK

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

MDCR
ODBOR POZEtt.

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
310.05

95.09



a) VEDENÍ VJEZDU DO KŘIŽOVATKY PŘÍMO NA STŘEDNÍ OSTROV

b) OZELENĚNÍ KAPKOVITÝCH OSTRŮVKŮ NEBO DĚLICÍCH PÁSŮ

a)

b)

Příjezdy k OK se mají vést z důvodů dopravní bezpečnosti a pro žádoucí 
ztlumení rychlosti v pravém úhlu ( kolmo ) na střední ostrov, mají se opatřit 
značkou Cla " Dej přednost " a pro zabránění nehodám z najetí zezadu se mají 

napojit na okružní pás malými oblouky ( R2 = 8-10m ). Doporučuje se přezkoušet 
tyto oblouky pomocí šablon pro jízdní stopy.

Kapkovité ostrůvky nebo střední dělící pásy na vjezdech do OK jsou nezbytné 
už při středních intenzitách pěšího nebo cyklistického provozu. Oslabují však 

účinek středního ostrova jako zřetelného uzávěru prostoru a mohou vést při 
použití krátkých náběhů ( rozšíření vozovky ) - právě tak, jako při použití nežá
doucích trojúhelníkovitých ostrůvků - k nebezpečnému vjezdu na okružní pás pod 
ostrým úhlem ( nebot R2>10,0 m ). Ozelenění kapkovitých ostrůvků se doporučuje 
takové, aby neomezovalo rozhled na vjezdu do křižovatky.

N* V

Vedení a úprava vjezdu do křižovatky

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

LISTY

MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

VL 3
310.06

95.09



KRITERIUM OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY KŘIŽOVATKA PRÚSEČNÁ/STYKOVÁ

Hospodár

nost
Investiční
náklady

Nižší náklady z důvodu rozsahu zpevnění ploch Investice do světelného 
signalizačního zařízení ( SSZ )

Provozní
náklady

Žádné náklady Provozní a udržovací náklady 

na SSZ

Náklady
uživatelů

Úspornost na čekacích dobách - tím národohospo

dářský zisk. Náklady na 1 nehodu jsou v průměru 
nižší než na křižovatce se SSZ

Aspekty 
prostredí 
Hluk / 
zplodiny

Zatím nelze dát konečné hodnocení, zahraniční 
prameny uvádějí malé přednosti

Nároky na 

plochu

V případě větších křižovatek je nárok na plochu 
okružní křižovatky (velká plocha okruhu, ale úzká 
ramena křižovatky) menší než u světelně řízených 
křižovatek s dlouhými řadícími prostory

U kompaktních křižovatek vybudo
vaných v souladu s geometrií jíz
dy vozidel, jsou plošné nároky 
menší, mají však menší kapacitu.

Oblasti
použitel

nosti

Zásadně použitelné ve všech typech území
Velmi vhodné
- na urbanisticky významných náměstích z 

grúnderské doby

- v řídce obestavěných vesnických strukturách 
na vysoce významných komunikacích

- v urbanisticky nehomogenních rozčleněných .
strukturách k vytvoření prostoru náměstí

- v obytných územích s málo zahuštěnou zástavbou 
v okrajové poloze obce nebo města k dosažení 
dopravního zklidnění

Málo vhodné :
- v územních typech se zvláště úzkými uličními 

a náměstními prostorami

Zásadně použitelné ve všech 
typech území při zajištění 
rozhledu ve všech jízdních 
směrech

Utváření
uličního

prostoru
Okolí
uličního

prostoru

Vybavení

Ztvárnění

Obzvláště vhodné :
- na plochách s přibližně homogenním využitím 

daných zástavbou
- na rozlehlých úplně nebo neúplně zpracovaných 

náměstních plochách

- na křižovatkách tří stejně významných komunika
cí nebo více než 4 ramenech křižovatky (urba
nistických osách)

- ke zdůraznění změny charakteru ulice nebo 
charakteru okolí

U malých okružních křižovatek vede náročné vy
bavení dopravními značkami ke zhoršení urbanis

tického ztvárnění.
Je vhodné integrovat vybavení křižovatky, které 
je oproti světelně řízené křižovatce méně rozsá
hlé, do celkového ztvárnění náměstí.

Dobré možnosti ztvárnění náměstí vnímají všichni 
uživatelé uličního prostoru.
Individuálně akcentované ztvárnění náměstí je mož
né. U malých okružních křižovatek není zpravidla 

plocha středního ostrova použitelná (pro chodce).

Obzvláště vhodné :
-při zřetelné hierarchii využití bu

dov se zvláštními plošnými nároky 

jednotlivých budov 
-při křižování uličních prostorů 

bez prostoru náměstí nebo bez 
zvětšení šířky

-při zřetelné hierarchii jednotli
vých ramen křižovatky, vyplýva
jící z urbanistických důvodů, 

-psychologická přednost, která je 
dána logickým vedením doprav
ních pohybů

U křižovatek menšího dopravního 
významu je ztvárnění bez problé
mů. Na světelně řízených křižo
vatkách (nákladné vybavení vodo
rovnými a svislými značkami a
SSZ) dominují dopravnětechnická 
zařízení.
Na malých křižovatkách jsou snáze 

k dispozici plochy poblíž budov. 
Možnosti ztvárnění náměstí jsou 
často omezeny dominancí doprav
ního zařízení.

Porovnání OK s prôsečnými a stykovým! kniovatkaml

B KRIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KRIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

MDČR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

LISTY
VZOROVÉ

VL 3
310.07

95.09



K KRITERIUM OKRUŽNÍ križovatky KRIŽOVATKA PRŮSECNA/STYKOVÁ

Výkonnosť
kapacita

Čekací

doby

1 pruh ( 2 pruhy )
Az do 15 000 (20 000) voz/den je výkonnosť 
zajišťěna bez dalšího prokazování.
Dosažitalná kapacita - podle rozvržení odbočo- 
vacích pohybů - až do 25 000’ (30 000)vozZden 
Ve zcela zvlášťních případech až do 28 000 

(37 000) voz/deni za opHmálních podmínek ).

Kapacita se dá zvyšovať pomocí SSZ 
a zvěťšováním počťu řadících pruhů 

( jsou-li k dispozici poťřebné 
plochy ) až do vysokých hodnoť.

Pokud je zajištěna kapaciťa, jsou čekací doby 
i v dopravních špičkách menší než na křižo- 
vaťkách se SSZ. V sedlových obdobích jsou 
čekací doby zřetelně menší.

Čekací doby a ztrátové časy jsou 

vždy relativně velké.

Bezpečnost
Počet a
závažnost

nehod

Cyklisté

Chodci

Chování
řidičů

Menší závažnost nehod, která je dána nižší 
rychlostí projíždějících vozidel a org. doprav. 
pohybu.Počet nehôd klesá po adaptaci řidičů na 
odliš, způsob pohybu po okružní křižovatce. 
Bezpečnostní nevýhody.
Komplexní doporučení pro navrhování cyklistic
kých zařízení nelze zatím podat.

Prakticky žádné čekací délky při přecházení 
vjezdů a výjezdů z křižovaíky, tj. malý oddě
lovací účinek.
Někdy delší dráha chůze.

Žádoucí schopnost odhadovat a rozhodovat se.

Nižší rychlosti
pro rozměrná vozidla někdy obtížnější průjezd.

Počet nehod záleží na intenzitě dopra
vy,za jištění rozhledu, staveb, dispozici 
a doprav, uspořádání. Počet nehod může 
být nižší, ale nehody jsou závažnější.

Bezpečnostní problémy s direktním 
vedením cyklistů odbočujících, doleva 
bez cyklistických propustí (přejezdů).

Přecházení při plném krytí signalizací 
možné.
Důležité např. pro starší osoby 
a děti.

Bez SSZ : schopnost odhadu a roz
hodování, zejména při vyšších rychlos
tech žádoucí.
Se SSZ : nevyžadují se žádná nebo 
jen zřídka nějaká rozhodnutí.

Zčásti i dosti vysoké úrovni rychlosti.

Porovnání OK s průseČnými a stykovými křižovatkami-pokračování

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - OBLAST POUŽITÍ

MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
310.08

95.09



Podle německých směrnic -r- se užívá název velké okružní křižovafky ( Grosse 
Kreisyerkehrsplaťze ) podle rozměrů ( obvykle pro střední ostrov o průměru 
D>30m ). Jsou doporučovány pro sběrné místní komunikace se čtyřmi a více 
jízdními pruhy a s nejméně dvoupruhovým okružním pásem. Název velké je však 

uzivan v tomto případě i pro knžovatky bez průpletových úseků při přibližně 
kolmém napojení vjezdu do okružního pásu, které naše norma nazývá malé okružní 
křižovatky. Jsou-li napojený pod ostrým úhlem, pak je nutný průpletový pruh o délce 
60 az 80m, z cehoz vyplývá minimální průměr okružní křižovatky 100 až 150m 
( podle poctu ramen ) a tudíž velké nároky na plochu.

Okružní křižovatky s pnbližně kolmým napojením ( obr. a, e ), popř. SSZ 

j »?í,r-c ^ se P1“0*-? sběrných místních komunikacích používají častěji než okružní 
križovatky s pravými průpletovými pruhy ( obr. d ). Úrovňové převádění cyklistů a 
chodců zpravidla vyžaduje světelné signalizační zařízení ( SSZ ).

Vyskytuji-li se silne krajní proudy vozidel! neproplétající se ), jak tomu občas 
býva na křižovatkách rychlostních komunikací a neobestavěných sběrných místních 
komunikaci, múze se provoz při použití nepravého průpletového pruhu ( obr e ) 
podstatne zlepšit oproti^ řešení bez průpletového pruhu. Podobně příznivého vedení 

krajních proudů na okružních křižovatkách bez průpletových pruhů lze dosáhnout 
takovým značením, ktere převážně přiděluje pravý jízdní pruh okruhu krajním 
jízdním proudům ( obr. b ).

POZNÁMKA i

Nemecké směrnice jsou pouze informativní a jsou uvedeny z důvodu lepší adaptace 

uživatelů VL na dosud málo navrhované okružní křižovatky v ČR.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY.

MDCR VL 3

Rozdělení OK podle německých směrnic

ODBOR POZEH 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

320.01

95.09



c) * i

Anglkkí směrnice -.-r, rozlišují okružní křižovaíky :

- normální ( Normal Roundabouŕ ) (obr. a, obr. b)
- miniokružní ( Mini Roundabouť ) s průměrem středního ostrova ( pojížděného

i nepojížděného ) do Um
- dvojilé ( Double Roundabout J, - zvláštní uspořádání (obr. c)

Normální OK jsou dále děleny na :
- konvenční, klasické ( Coventional Roundabout ) s kruhovým nebo asymetrickým 

středním ostrovem s minimálním průměrem d = 25m a s průptetovými úseky ( obr. a )
~ mal® Roundabout ) se středním ostrovem o průměru d od U do 25m, obvykle

s rozšířenými trychtýřovými vjezdy umožňujícími současný vjezd více vozidel ( obr. b ).

Dvojité OK :
- zlepšuje manévrovací podmínky pro příliš velké úhly odbočení pro rozměrnější 

vozidla (např. autobusy MHD )
- stále platí přednost vozidel na okruhu. Vozidla vyjíždějící z jedné křižovatky 

do sousední dávají přednost vozidlům, které jsou na jejím okruhu. Vodorovným 
a svislým značením je třeba to zdůraznit.

Poznámka :
Ve Velké Británii je 6000 okružních křižovatek. Anglické směrnice jsou pouze informativní
a jsou uvedeny z důvodu přiblížení problematiky okružních křižovatek pro uživatele VL.
Levostranný provoz používaný ve Velké Británii je ve VL upraven na pravostranný.

3 KRIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ vzory

Rozdělení OK podle anglických směrnic

MDCR
ODBOR POZDI

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
320.02
95.09



Norské směrnice pro projektování křižovatek

rozlišují tři typy malých okružních křižovatek bez průpletových úseků :

- typ a : s vnějším průměrem D v rozmezí 31 až 45m a průměrem středního
ostrova d větším než 10m

- typ b : s vnějším průměrem D_ v rozmezí 26 až 30m a průměrem středního
ostrova d = 5 až 8m užívané pro lokální komunikace

- miniokružní s průměrem □ menším než 25m a průměrem středního ostrova

Křižovatky s průměrem středního ostrova ď Větším než 25 m nejsou v Norsku 
zařazeny mezi malé okružní křižovatky.

POZNÁMKA^

Norské směrnice jsou pouze informativní a jsou uvedeny z důvodu lepší adaptace 
uživatelů VI na dosud málo navrhované okružní křižovatky v ČR.

MDCR
ODBOR POZDI 

KOHUNJKAQ

VZOROVÉ
LISTY

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Rozdělení OK podle norských směrnic

320.03



Švýcarské směrnice — rozlišují okružní Křižovafky

- velké obvykle s dvoupruhovými vjezdy a vnějším průměrem 
křižovafky D věfší než 40m I min. 32m );

D> 32/40m

male s jednopruhovými i dvoupruhovými 
vjezdy a vnějším průměrem D mezi 

22 a 35m; mohou mít nepojížděný nebo 
částečně pojížděný střední ostrov;

22<D<35m

mlnlokryžní s částečně pojížděným středním ostrovem 
a vnějším průměrem D v rozmezí 18 až 24m:

18 <D<24m

mlnlokružní s plně pojížděným středním ostrovem 
s vnějším průměrem D v rozmezí 14 až 20m.

{ Toto dělení se užívá též ve Francii ) 14,<D<20m

vc

® K

LEGENDA D vnější průměr ( m

střední ostrov ; vodorovné značení 
zvýšený, pojížděný

střední ostrov; pojížděný pouze ve 

vyznačené části

střední ostrov ; nepojížděný

POZNÁMKA : Švýcarské směrnice jsou informativní 
platí ČSN 736102.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Rozdělení OK podle švýcarských směrnic

MDCR
ODBOR POZDI

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
320.04

95.09



ORIENTAČNÍ SROVNÁNÍ ROZMĚRŮ OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK 
PODLE PLATNÝCH SMĚRNIC V NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH STÁTECH

OK NĚMECKO ANGLIE ŠVÝCARSKO
NORSKO ČSN 736102

VELKÁ dim) > 30 > 25

Dim) ^40 ^45 ^ 40

MALÁ dim) L - 25

Dim) 22 - 35 26 - 45 25 - 40

MINI dim) =s4 1,5 - 4 3 - 4,5

Dim) 14 - 24 = 25 14 - 22

POZNÁMKA :

Zahraniční směrnice jsou pouze informativní a jsou uvedeny z důvodu lepší adaptace 

uživatelů VL na dosud málo navrhované okružní křižovatky v CR 
Platí CSN 736102.

V v*

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Přehled rozměrů OK

MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
320.05

95.09.



ÚROVŇOVÁ VEĽKÁ OKRUŽNÍ KRIŽOVATKA

s
POZNÁMKA • Levostranný pohyb podle brifských směrnic je převeden na pravostranný 

a rozmery jsou v metrech.
Uvedené rozmery podie britských směrnic jsou informativní a slouží 

uživatelům VL pro lepší orientaci, v problematice okružních křižovatek.

■v v

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Velké okružní křižovatky

Doporučované hodnoty velké OK podle britských směrnic

B KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNKAQ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
321.01

95.09



a ) VELKÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA VĚTŠÍCH ROZMĚRŮ

b ) VELKÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA MENŠÍCH ROZMĚRŮ

a ) Vhodné délky I 55 - 65m ) a šířky průpletových úseků umožňují průplef 
pod malým uhlem. Poloměry výjezdových věřví věfší než vjezdových dovolují 
vozidlům rychleji opustit křižovatku.

b ) Křižovatky menších rozměrů respektující zásady krátkého průpletu mohou 

byt rovněž plne funkčně vyhovující. Příklad dvou místních komunikací 
uvnitř obytných čtvrtí

POZNÁMKA :
Rozměry okružní křižovatky jsou uvedeny v metrech.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Velké okružní knžovatky 

VeOcé OK s prOpietan v Kuvajtu

3 KŘIŽOVATKY
TT

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACÍ 

VZOROVÉ 
LISTY

VL 3 
321.02 
95.09



VELKÉ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY TURBINOVÉHO TYPU

NE

a ) Chybné provedení okružní křižovafky tzv. turbinového typu.
Vjezdové větve^ jsou tangenciálně napojeny a dovolují vjezd do křižovatky 

velkou rychlostí, naopak výjezdové větve mají nedostatečný poloměr.
Tento stav neumožňuje průplet stejnou rychlostí, malé výjezdové poloměry 
mohou být příčinou blokování průpletového úseku.

b ) Správně provedená okružní křižovatka tzv. turbinového typu.
Výjezdová ramena jsou situována tangenciálně k okružní vozovce a umožňují 
l’äk rychlé opuštění křižovatky. Vjezdová ramena mají shodné poloměry jako 
střední ostrov, tím je umožněna stejná rychlost vozidel vjíždějících do 

průpletového úseku.

POZNÁMKA :

Rozměry okružní křižovatky jsou uvedeny v metrech.

„ 3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Velké okružní křižovatky

Velké OK Turbinového typu v Kuvajtu

T7

MDCR
ODBOR POZEM.

komunikací

VZOROVÉ
I KTY

VL 3
321.03
95.09



Velká okružní křižovatka v Havířově je realizována jako
1 etapa - úrovňové ukončení čtyřpruhové směrově rozdělené komunikace ve. směru do Ostravy. 
Ve 2. etapě bude Etyřpruh mimoúrovňově křížit okružní křižovatku a pokračovat ve směru 
na Orlovou. Rozměry křižovatky jsou převzaté z mapy evidence nemovitostí a jsou v metrech. 
U^délky própletového úseku byla dodržena minimální hodnota podle britských směrnic. 
Křižovatka byla uvedena do provozu v r. 1970. Na okruhu jsou vyznačeny 2 jízdní pruhy, 
vjezdy a výjezdyj'sou d^voupruhové u ramene Ostrava, Havířov (cenfrum). Orlová, ostatní 
jsou jednopruhové. Největší zatížení podle celostátního sčítání z r. 1990 je u profilu od 

Ostravy O 264 v./24h a od Havířova 13 970 ,.v./24h. Zdržení na dvoupruhovém vjezdu obou 
nejzattzenějších směrů (od Ostravy, od centra Havířova) je i v dopravní špičce minimální.
Na vjezdu cekají nejvíce 3 az 4 vozidla. Pěší provoz je mezi centrem Havířova a nádražím, 
cyklistická doprava je slabší. Počet nehod je průměrně 10 nehod za rok. Na okruhu platí 
rychlost 60 km/h (obec), většina nehod je způsobena nedodržením vzdálenosti (najetí zeza
du) a velkou rychlostí (najetí do svodidel - křižovatka je v násypu). Jako opatření pro sní
žený počtu nehod je navrženo zvýraznění vodorovného a svislého dopravního značení.
OsvěHení je vně okruhu.^ Značení směrů je pomocí směrových tabulí D36, D37 v oblasti před 
příslušným výjezdem. Počítá se výhledově s umístěním portálů.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Velké okružní křižovatky 

Vellci OK v HartFově

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
321.04
95.09



1 : 500

jízdní dráha kloubového autobusu

jednopruhový okruh

4-

POZNÁMKA :

Na příkladu okružní křižovatky jsou vyznačeny jízdní dráhy kloubového autobusu 
podle VL3.103.1A, jízdní dráha 1.

Ri - poloměr středního ostrůvku 
L - koncová šířka dělicího ostrůvku

Pro komunikace s^ vysokým procentem těžkých nákladních vozidel s přívěsy a návěsy se 
navrhuje polomer středního ostrůvku Ri s 10m a šířka vozovky na okružní křižovatce mini
málně^ 8m. Toto uspořádání není vhodné pro více než dvoupruhové komunikace.
Rozměry křižovatky zajlšfují pohodlný průjezd všech typů vozidel při optimální 

rychlosti a je vhodná pro dvoupruhové komunikace.

Rozměry jsou uvedeny v metrech.

V' ~

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ_KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky
Přklad mate okružní křižovatky s jednoprJwvuu vozovkou, vjezdy a výjezdy

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
322.01
95.09



DVOUPRUHOVE VJEZDY

stezka pro smíšený 

provoz cyklistů a peších

Ve Skandinávii se doporučuje, aby osy paprsků sice směřovaly na střed ostrůvku,-ale výjezdy 

a ostrůvek mezi vjezdem a výjezdem byly vychýleny vlevo, a tak zajištěn kolmější vstup 
vozidel.
Rozšíření dvoupruhové jednosměrné větve v levém oblouku R = 15 m ppdle tab. 4 ČSN 736102 

je 2,10 m (3,50m^+^3,50m + 2,10m = 9,10m - 9,25m). Šířka dvoupruhové vozovky 9,25m 
odpovídá přibližně šířce dvoupruhové jednosměrné, větve, podle tab. 4 (2) t. j. 9,10 m. 
Dvoupruhové/vjezdy jsou vhodné pro Čtyřpruhové komunikace.
Rozměry křižovatky jsou uvedeny v metrech.
Konstrukce středu kružnice R 15 na vjezdu je dána vzdáleností od středu OK (~39,35 ml 
a vzdáleností od osy ramene (~22,50 m).

V* V

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky
Přiklad MOK t droupruhovou vozovkou, vjezdy > výjezdy - Skandinávie

■v

MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
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95.09



částečně pojížděný 

ostrov

a) Zvětšení šířky vozovky OK na úkor středního ostrova u zatíženějších křižovatek s vyšším

podílem vlevo odbočujících nákladních vozidel
b) U komunikací menšího významu s výrazně nižším podílem nákladních vozidel s přívěsy. 

POZNÁMKA:

Příklady jsou převzaté ze švýcarských a francouzských směrnic.

Vetší hodnota šířky konce dělicího ostrůvku dává větší časový odstup mezi vozidly křižovatku 

vyklizujicimi a vozidly do křižovatky najíždějícími a umožňuje lepší vjezd do křižovatky (závisí 
na celkovými rozměrech křižovatky).
Mezi poloměrem středního ostrůvku R a koncovou šířkou dělicího ostrůvku platí empirický

. 3 KŘIŽOVATKY
0KRUŽN(_KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem
Řešeni MOK s částečně pojížděným ostrovem

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
323.01

LISTY
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Plocha křižovatky Je omezená, hodnotu D nelze zvětšit.

Nežádoucímu'přímému průjezdu nelze zabránit zvětšením ostrova kvůli rozměrným vozidlům 

(obr. a). Potom se nabízí- řešení podle obr. b, kdy na obslužných komunikacích postačí
lonon 1/lATnnuu m»<ik 1 __JI _ _ 1__ _ •

Záměrnou nerovností povrchu vozovky v prstenci (2-3m) kolem středního ostrova donutit 
ndice.ke smzem rychlosti.

ŠFka dělicích ostrůvků v případě silných pěších proudů na přechodech a nebo u komunikací 

pojížděných vyšší rychlostí se doporučuje 4 m. Na méně zatížených komunikacích staří 2 m.

MDCR
ODBOR ROŽEK 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní križovatky s cástecne pojížděným ostrovem
Řešeni MOK s částečně pojrcděnýn ostrovem

323.02

LISTY



Doporučené hodnoty podle německé literatury : Ri = t3 az 20m I D = 26 až 40m

Rz = Rv - ( 4 až 5m )
R3 > 5,25m ( d> 10,5m )'

Uvedené hodnoty jsou informativní a slouží uživatelům VL pro lepší orientaci 
v problematice okružních křižovatek.
Platí ČSN 736102.

, 3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky s částečné pojížděným ostrovem
Řešení MOK t částečně pojížděným ostrovem podle něfteckých směrnic

MDCR
ODBOR POZEh.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
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Šírka prstence^ nebýva normována. Odvozuje se z účelu zabránit’ přímému průjezdu.
Obvykle postačuje 1 až Brn.

V příčném řezu se doporučuje, aby prstenec měl větší příčný sklon ( 4% ), jeho 
povrch byl zřetelně hrubší [ hrubá dlažba ), než kryt okružního pásu ( obvyklé 
asfaltová úprava h V každém případě se vyžaduje alespoň barva krytu prstence 
odlišná od zbarvení okružního pásu, často se užívá i odlišného vzoru dlažby.
Prstenec je vhodné oddělit od okružního pásu zapuštěným obrubníkem, který přečnívá 
2 - 3cm nad povrch pásu. Obrubníky lemující vlastní střední ostrov se nejčastěji 
provádějí se zkosenou hranou nebo v případě dlažby zaoblené tak, aby umožnily pohyb vozidel 
vozidel v těsné blízkosti ostrova, obzvlášt u menšího poloměru středního ostrova (R-<8m) 
Vodorovné značení prstence bývá někdy zvýrazněné tak, aby se zdůraznilo jeho 
vyjimecne přejíždění rozměrnějšími vozidly.

POZNÁMKA :

Pnklad MOK je převzatý ze zahraničních pramenů, dopravní značení neodpovídá 
vyhlášce FMD č. 99/1989 Sb..

3 KŘIŽOVATKY
0KRUŽNÍ_ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem

Přiklad MOK s částečné pcj:2děnyni ostrovem

T7"

MDCR
ODBOR POZDÍ

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
323.04

95.09
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a ) Schématický rez ANO
strední ostrovvozovka prstenec

0,25 - Im

2 - 3 cm

dlažba nebo 

zkosený obrubník

Prstenec Je vhodné oddělit od okružního pásu zapuštěným obrubníkem, který 
° 2 - 3cm přečnívá nad, povrch pásu. Zkušenosti ukazují, že při takové úpravě 

naprostá většina osobních vozidel se vyhýbá hrubému prstenci a ten je přejížděn 

jen vnitrními zadními koly nákladních vozidel.
Účinnější oddělení prstence nízkým obrubníkem lépe odvádí vozidla od pojíždění 

po prstenci.

I když je vhodné střední ostrůvek esteticky začlenit do uličního prostoru, úprava 

by však neměla bránit přehlednosti po ploše křižovatky ani fyzicky ani hustou 

a vzrostlou zelení.
Výrazné znevýhodněni vnitřní části prstence velkým převýšením oproti vnější části 

prstence. ( Francie - St. Herbain )

. 3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky s částečně.pojížděným ostro

PriKlady MOK s částečné pojížděným ostrovem
vem VZOROVÉ

I ICTV

MDCR
ODBOR POZLM

KOMUNIKACI 323.05 
PT nq
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Príklady z Nemecka a Francie

Dopravní sfíny umožňují vjezd na okruh pod správným úhlem a současně 
umožňují odbočení rozměrnějších vozidel vpravo u ramen, která svírají ostrý úhel.

Na obrázku je ukázka pětiramenné křižovatky s jednosměrným ramenem 
( výjezd ).

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ vzory

Kalé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem

Príklady MOK s částečné pojížděným ostrovem

T7"

VZOROVÉ
LISTY

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI

VL 3
323.06

95.09



MALÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA LIBEREC - KŘIŽOVATKA LONDÝNSKÁ

DŮVODY REKONSTRUKCE :

nehody se smrtelnými následky na stávající průsečné křižovatce 
přímé napojení ČSPH - vjezd

V* V

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem

PřiVlad HOK v Liberci - křižovafka Londýnská, celkový pohled

MDCR
ODBOR POZEH

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
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95.09



PŮVODNÍ PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA

Parametry okružní křižovatky : 

vnější průměr D = 36 m

průměr středního nepojížděněho ostrůvku d = 18 m

šířka vozovky a = 7,0 m

šířka dlážděného mezikruží á = 2,0 m

Rekonstrukce křižovatky byla realizována v podstatě 

na ploše bývalé křižovatky a byla prováděna za provozu 
během čtyř etap, u každé etapy byl prohoz upraven pro
vizorním dopravním značením, popř. objíždkou.
Křižovatka byla uvedena do provozu v r. 1993. Dopravní 
zátěž na křižovatce v r. 1993 - 1995 byla 8 000 - 
- 10 000 j.v./24h, nejzatíženější je směr 1/13 - centrum.
Počet nehod za dva roky 1993 - 1995 byl celkem dvě.
Obě nehody jsou typu najetí do středního ostrova ( zídka 
s minimální škodou na vozidle. Příčinou nehod byla v obou 
případech nepřiměřená rychlost. Dopravní značení a osvětlení 
jsou funkční. Provoz pěších a cyklistů je minimální, rozměrná 
vozidla včetně kloubových autobusů projíždějí bez problémů. 
Zdržení na vjezdu i ve špičce je nejvíce 1 az 2 vozidla, provoz 
Je plynulý. Odvodnění vozovky je funkční, rozhled na křižovatce 
je dobrý.

3 KŘIŽOVATKY MDČR,
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ

VL 3
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

323.08
Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem

Příklad MOK v Liberci - křliovafka Londýnská, slfuace
VZOROVÉ

UŠTY 95.09

21^755



1 850

200

siř. ostrov I prstenec
700 .50

vozovka

rifdtca i rulového kvádrového zdtv» pouze 
v projektu, realizovány betonové 
prefabrikáty s ornici - viz foto

ABO 1-15 do betonu- 
s boční opěrkou

- zidka z bet. prefabr. 
do prefabrtk. uložena ornice 
vrchní vrstva oseta skalníkem 
[Cotoneaster )
rozsah zdi a konečná úprava se 
upřesní po vytyčení obrubnÍKU

I

drenáž (513 
(zaústěni útesem 
kanaL 
šachty)

"^vybourání konstrukce r

stávajícího chodníku

-asfaltový beton AS modif.15.5)
- obalované kamenivo OK I
- ŠP zpevněný cementem SZC 

-štěrkopísek
|-vložka z geotextilie 

i-výměna podloží-nahrazení 
štěrkopískem tl. 20cm

-litý asfalt LA A 

-podkladní beton 
-štěrkopísek 

celkem

Acm
ICcm
lOcra

2Acm

20cra

^Zajímavým a esteticky působivým způsobem je navrženo a realizováno zvýšení 
středního ostrůvku a vnějších zídek pomocí betonových prefabrikátů vyplněných 
ornici a osetých skalníkem.

Původně^ projektu navrženy zídky z žulového kvádrového zdivá.

__Kanalizační vpuste jsou navrženy na rozhraní vozovky a pojížděného mezikruží,
příčné sklony a konstrukce vozovky a chodníku viz obrázek.

Kanalizace byla upravována během stavby, přidávaly se vpusti podle odtokových poměrů 
na podkladních vrstvách vozovky. V současné době ( 1995 ) nejsou s odvodněním 
problémy.

S' V v

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY
Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem

PriKUd MOK v Liberci - křižovatka Londýnská, příčný řez

MDCR
ODBOR POZEM.

komunikací

VZOROVÉ
I KTV
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VÝKRES VODOROVNÉHO A SVISLÉHO DOPRAVNÍHO
ZNAČENÍ

porfál - D35

porťál - D35

Príklad značky D35 umísřiné na porťále

PRAHA 35

DĚČÍN 13

FRÝDLANT 
STRÁŽ n. N,CENTRUM

3 KRIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNI VZORY
Malé okružní kFižovai-ky s částečně pojížděným ostrovem
Přiklad MO< v liberri - křižovatka Londýnská, dopravní značení

MDCR
ODBOR ROŽEK

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
323.10
95.09



sklon některých ramen stávající průsečné křižovatky dosahoval až 6%, připojení 
CSPH dokonce 8%. Proto při návrhu OK byla výškovému řešení věnována zvýšená 
pozornost.
Namísto standartních projektových vrstevnic byla zvolena metoda radiálních řezů 

za podpory PC.
Vně na obvodu okruhu a na hranách ramen křižovatky byly ve vzdálenosti 2m 

stanoveny body ( viz obr. ), Bodům vně na okruhu odpovídají body ha vnitřním okraji 
okruhu ( zídka ). 2 naznačených radiálních řezů a bodů na hranách ramen bylo s využitím 
PC navrženo výškové řešení.

okružnI křižovatky - základní vzory

Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem 

Príklad MOK v Libtrci - křižovatka Londýnská, výškové řešení

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZDÍ

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
323.11
95.09'



PRŮHONICE - CENTRÁLNÍ NÁMĚSTÍ

jízdní dráha-1 

osobního vozidla

Dôvod realizace : - snížení rychlosti v průjezdu přes náměstí a zvýšení bezpečnosti 
- urbanistické řešení náměstí, dříve diagonálně děleného 

Dispozice této křižovatky je příkladem málo vhodného návrhu ( vzhledem k stísněným poměrům ) 
- teoretická možnost přímého ( a rychlého ) průjezdu křižovatkou.
Vzhledem k parametrům křižovatky byla provedena zkouška průjezdnosti dané křižovatky 

autobusem IKARUS 280 ( kloubový ). Výsledky zkoušky prokázaly navržené poloměry 
jako minimální pro průjezd obdobných vozidel, současně však byla prokázána nutnost 
zvětšení bezpečnostního odstupu 0,5 m od hrany obrubníku takto navržených okružních 
křižovatek.

S» v

Malé okružní křižovatky s částečně pojížděným ostrovem 

Přiklad MOK r Průhonicích, situace

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

VZOROVÉ
LISTY

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACÍ
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-zvýšený povrch celé křižovaťky 
( retardující prvek )

doplněné někdy zvýšením a odlišením povrchu celé křižovatky tak přechází až na

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Miniokružní křižovatky 

Užiti narvokružnícti kmovatek

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
324.01



- Ňa obrázcích Jsou znázorněné jízdní dráhy osobního automobilu jedoucího přímo.

Vozidla nemohou přejet střední ostrov vyšší rychlostí, protože je zvýšený a nerovný 
( dlažba ). Přímý ^pröjezd^ vozidla je tak ovlivněný vnějším průměrem okružní křižovat
ky ( D ) a poloměrem středního ostrova ( R ). Vnější průměr bývá omezen a proto 
je možné snížit rychlost přímo projíždějících vozidel pouze posunem nebo zvětšením 
poloměru středního ostrova.^ obrázkůje zřejmé, že nepatrným zvětšením poloměru 

"středního ostrova.se zmenší poloměr jízdní dráhy a tím i rychlost | R = 100m .se 
zmenší na R = 50m ).
Na obrázcích je rovněž znázorněna jízdní draha kloubového autobusu při odbočení vlevo. 
Vzhledem^k omezenému vnějšbu průměru okružní křižovatky l D ) je jízdní dráha 
vedena přes^ střední ostrov. Čím menší je D, tím méně odpovídá jízdní dráha pravidlu 
objížděni středního ostrova.

Miniokružní křižovatky se používají v obytných oblastech, kde je vjezd rozměrných 

vozidel zakázán a nebo je jejich počet minimální.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Miniokružní křižovatky
Přiklad čtjrň-aeennř miniokruiní křižovatky

3 KŘIŽOVATKY

VZOROVÉ
LISTY

MDCR
ODBOR POZEM.
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MER.: 1

jízdní dráha středního nákladního 

automobUo - objíždějí střední 
ostrov —

U tříramenné křižovatky Je vhodné natočit ramena tak, aby svírala minimální 

uhel 25° - 30°.
Veljkost a umístění středního ostrova brání přímému průjezdu vozidel. 
Křižovatkou pohodlně projede střední nákladní automobil, viz. VL 3.103.09.

V- v V

3 křižovatky
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - ZÁKLADNÍ VZORY

Miniokruiní křižovatky
Příklad tnramtnné mimokružní křižovatky

MOCR
ODBOR POZEtf 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
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a)
e

b) b)

1=2,75 ji 1=2,75 m

0

ŕ 4m

I3E_

f

C)

Jednoduchou úpravou středního ostrůvku je coékovité vyvýšení ( viz pŕíčný Fez a) ); 
aby bylo však účinné, musí být s nerovným povrchem í ČSN 736102 ).

Ve Skandinávii se užívají ostrůvky ve tvaru plochého kužele ( sklony až 1:5 při 
poloměru 3m, pak je střed zvýšen o 60 cm - viz obr. b).

V Norsku byl použitý přejížděný střední ostrůvek ( rozměrnými vozidly ), který se 
skládá z několika kruhových ostrůvků ( desek ) se zmenšujícím se poloměrem
a položených na sebe ( viz obr. c) !.

V Anglii bývá střední ostrůvek v některých případech nezvýšený a je vyznačený 
vodorovným značením ( v Anglii zřídka leží na vozovce sníh ).
Někdy bývá nejen ostrůvek, ale celá kruhová plocha okružní křižovatky zdůrazněna 
odlišným krytem ( dlažba ).

3 KŘIŽOVATKY MDČR
ODBOR ROŽEK 

KOMUNIKACI
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velká malá

a)

úhel průplef-u ( vjezdu

úhel zaúslění vjezdu ,

b)

Ma obr. a) je znázorněný rozdíl mezi velkou a malou OK. U velké OK dochází k průpletu 
vozidel a úhel průpletu a tím i vjezdu Je menší než u malé OK.

Obr. b) srovnává obdobné připojení malé OK a stykové křižovatky dvou jednosměrných 
ulic. Úhel vjezdu je přibližně stejný.

Přibližně kolmý vjezd na okružní pás malé okružní křižovatky je charakteristickým 
manévrem, který ji odlišuje od velkých okružních křižovatek s průplety.
Ve Skandinávii je_ rameno připojeno na okruh tak, aby výjezd byl tangenciální a tím 
se dosáhne kolmějšího úhlu vjezdu na okruh.

Kolmé připojení vjezdů

Princip kolmého připojení malé okružní križovatky

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ ZÁSADY.

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACÍ-
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Pri nasmerovaní paprsků na střed křižovatky se doporučuje ( Švýcarsko ), aby 

průsečíky os paprsků se nacházely v prostoru středního ostrůvku a byly co nejblíže 

u sebe ( obr. a, b ). Chybné řešení je na obr. a), správné na obr. b).

Někdy jsou výjezdy vedeny tangenciálně k okruhu a tak je zajištěno kolmé připojení 
vjezdu l obr. c ). Naopak je nevhodné tangenciální připojení vjezdů ( obr. d ).

OKRUŽNl KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ ZÁSADY

Kolmé připojení vjezdů

Princip kolmého připojeni malé okružní křižovatky

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZEM. 
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JEDNOPRUHOVÉ VJEZDY

Skandinávské vzorové jeseni zajišťující kolmější napojení vjezdových viřví na okruh 

sníženi rychlosi-i vjíždějících vozidel.

Výjezdy spise tangenciální k okruhu, vybízející k rychlejšímu opuštění křižovatky.

Konstrukce středu kružnice R15 je dána vzdáleností od středu OK (~ 36 65m ) 
a vzdáleností od osy ramene (~ 15,10 m ). ’

a tím

. ,3.KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ ZÁSADY

Kolmé připojení vjezdů

Skandinávské vzorové řešeni pro jednopruhové vjezdy
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ZAJIŠTĚNÍ PRŮJEZDU ROZMĚRNÝCH VOZIDEL

D

a)

a) Tam, kde není možné zakázat vjezd velmi rozměrných vozidel ( ev. nalézt pro ně 
odjezdové trasy ), zejména na sběrných komunikacích a průtazích silnic I. a II. třídy, je 
nezbytné ověřit rozměry křižovatky. Rozhodující je vnější průměr l D ) křižovatky
( nebo průměr kruhu vepsaného do vnějších hran při stavbě křižovatky ).
Manévrovací schopnosti vozidel l jiři jízdě minimální rychlostí ) ovlivňují pak i průměr 
středního ostrova | d ) a tím i sirku okruhu ( okružního pásu - w ). Jestliže střední 

ostrov je fyzicky zvýšen a nemá být přejížděn, pak podle zahraničních zkušeností se 
doporučuje : min. D = 25 m I Německo, Belgie, Skandinávie^ Francie a Švýcarsko 22 m ).
Za absolutní minimum se považuje D = 20m, třebaže ve Švýcarsku byly realizovány 

v obytných oblastech i křižovatky o průměru D = 18m a dokonce 16 i U-m.
Při potřebných šířkách jízdních pruhů v oblouku ( w ) 6,5 - 8m pak vychází průměr ( d ) 
středního ostrova d = D - 2v = 8 - 12m.
Skandinávské směrnice | Norsko, Finsko ) doporučují : 
d = 4 až 20m, w = 6m pro autobusy, 7,5m pro návesové soupravy,

d = 30 m w s 5,5 m pro autobusy, 6,5m pro přívěsy
při jednopruhovém okruhu, 

w = 8m pro autobus + osobní automobil 
w = 9m pro návěsové soupravy + osobní automobil 
při vícepruhovém okruhu.

b) Nutné ověření průjezdu rozměrných vozidel je možno provést i simulací na počítači 
ajiebo pomocí šabjon ( viz VL3.103.08 - 12, VL3.103.13 - 25 ). I malou okružní 
křižovatkou je možno vést linku MHD ( kloubové autobusy ) nebo kamiony.

Zajištění průjezdu rozměrných vozidel 

Srovnáni parametrů v řízných zemích

3 KŘIŽOVATKY., .
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a) U st-ykové, ťnpaprskové kŕ'žovatky se zabrariuje přímému průjezdu vhodným umístěním 

středního ostrůvku, posunem os ramen nebo jejich natočením ( viz VL3.324.03 ).

b) Doporučuje se, aby maximální poloměr myšlené trajektorie vozidel nepřesáhl 100 m ( lépe 
50 m .), vepsané mezi vnější obruby vjezou a výjezdu a obruby středního ostrova
1 ev. prstence, je-li užit ). Vliv velikosti středního ostrova na trajektorii vozidel při 
přímém průjezdu je rovněž zřejmý na VL3.324.02.

Zamezení přímého průjezdu křižovatkou 

Schéma řešení t,Fí a řryřpaprskové kniovatXy w ■

. 3 KŘIŽOVATKY
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Vjezd 1Vjezd 1

PalaiseauPalaiseau

zpomalovací ucho

Změny jsou nejlépe zřejmé u vjezdu

yVVjezd 2\Y

Palaiseau

a) Řešení užívané ve Francii do 1.5.198if :

- přednos!' vozidel na vjezdu.
Směr Igny - Palaiseau umožňuje rychlý, nebezpečný průjezd.

b) Řešení užívané od 1.5.1984 - do 1.3.1988 :

- změna přeonosH - přednost vozidel na okruhu -
- vjezd opatřený značkou ’’ Dej přednost ", ale rychlý průjezd stále možný, protože 

vjezd je vedený tangenciálně.
c) Doporučená řešení od 1.3.1988 :

- přednost na okruhu zdůrazněna ( kromě svislých značek ) záměrným vybočením 
vjezdového pruhu ( od Igny ) a tím přinucení k jízdě menší rychlostí.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNl KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ ZÁSADY

Zamezení přímého průjezdu křižovatkou

Vývoj uspořádáni třipaprskové okruiní křižovatky Francii
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a)

a) Příklad vhodné dispozice tříramenné křižovatky, neumožňující přímý průjezd,_ačkohy
na dvou paprscích jsou dvoupruhové vjezdy ( Francie - Nantes, malá okružní křižovatka 
s částečně pojížděným ostrovem ).

b) Ukázka zkušebního, provizorního uspořádání, kterým se hjedá nejvhodnější dispozice 
i rozměry zamezující^přímému průjezdu a současně zajištují dostatečné šířky pro 
rozměrná vozidla. ( Švýcarsko - Nidau ). Obruby sestaveny z malých betonových 

bloků navzájem spojených ocelovými spojkami.

3 KŘIŽOVATKY MDCR VL 3
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a)

b)

Zajiif-ění rozhledu je nezbytné. Řidič přijíždějící ke křižovatce musí mít rozhled 

na délku pro zastavení. Pro bezpečný vstup a projetí křižovatkou musí být za
jištěn rozhled ( 15m před stopčarou ) nejen vpřed | 50m ), ale i vlevo, ( k před
chozímu vjezdu nebo u rozměrnější křižovatky SOm po myšlené dráze vozidel ).
Z kteréhokoliv bodu na okruhu ( 2m od středního ostrova ) k'následnému výjez

du ( nebo 50m u velkých křižovatek ) Je třeba zajistit též rozhled.
Délka rozhledu SOm odpovídá délkám rozhledu pro zastavení pro intravilán 

( vn ^ 60 km/h ).
Rozhledovými požadavky je omezena výška středního ostrova, která nemůže být 
překážkou rozhledu ( podle anglických směrnic ). <•

Naopak u větších křižovatek se doporučuje zvýšení středního ostrova natolik, 
aby přes něj nebylo vidět. Střední ostrov pak v zorném poli řidiče, blížícího se 
ke křižovatce, se jeví jako výrazná překážka a nutí psychologicky ke snížení 

rychlosti ( podle norských směrnic ).
Užívá se hlavně ^tam, kde OK ma za jeden z cílů naznačit konec volné silnice a 

vjezd do zastavěného územú

okruznI křižovatky - projekční zásady

Stanovení délky rozhledu 

Délka rozhledu na OK
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a)

b)

a) Příklad zajlšťění rozhledu
- finská smirnice

b) Příklad zajiifiní rozhledu
- dánská směrnice

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ zásady

Sfanovení' délky rozhledu

Příklady zajištění rozhledu - Finsko, Dánsko
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' V S \r ss /

VYŠKOVE ŘEŠENI okružní křižovafky musí respektovat tři hlediska :

1. Bezpečný průjezd vozidel křižovatkou
2. Dostatečný boční rozhled
3. Odvodnění plochy křižovatky

Jedním z důvodů stále častější realizace okružních křižovatek je úspěšné zvýšení 
bezpečnosH silničního provozu snížením rychlosti vozidel v ploše křižovatky umožňující 
bezpečnější křížení vozidel.

_Snizení rychlosti vozidel je ovlivněno zejména situačním řešením křižovatky, ale 
výškové řešení prstence resp. přejížděného středního ostrůvku je prostředkem k zne
výhodnění průjezdu ( zvýšením vibrací vozidla ) neukázněným řidičům, zneužívajícím 
ty možnosti, které mají sloužit jen rozměrným vozidlům k průjezdu křižovatky.

Podélné sklony: Větší stoupání na vjezdových ramenech mohou být příčinou 
nedostatečného bočního rozhledu, proto by měl být v projektu prokazován. I když 
zahraniční směrnice nebo doporučení neobsahují žádný limit podélného sklonu, z rozboru 
fotografií a nákresů vyplývá, že podélný sklon okruhu a ramen by neměl být větší 
než 5 %.

Příčné sklony: mají pro kvalitu odvodnění dominantní význam, směr sklonu - s ohle- 
dem_na poměrné nízké rychlosti vozidel pohybujících se po okruhu - není předepsán, ale 
např. ve Finsku je doporučen směr příčného sklonu v závislosti podle velikosti poloměru 
středního ostrova takto :

R ^ 20 m R > 20m

_ Odvodnění: v projektu je třeba prokázat, že sklony plochy celé křižovatky (včetně 
příslušné části jednotlivých ramen) umožňují odvodnění a ve složitých případech to 
doložit vrstevnicovým řešením křižovatky nebo systémem příčných řezů procházejících 
středem křižovatky ( v ose okruhu po cca 2-5m ).

3 KŘIŽOVATKY MDČR VL 3
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ ZÁSADY ODBOR POZEH. 

KOMUNIKACI 335.01
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PŘÍČNÝ SKLON OKRUHU MŮŽE BÝT SMĚROVÁN;

a! k vnější hraně

b) k vnitrní hraně středního ostrova

c) k stykové hraně mezi okruhem a prstencem

d) střechovitě

MDCR
ODBOR POZEH 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY
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Zpevnění vozovek (pojížděných ploch) musí odpovídat nárokům provozu po stránce:
- množství vozidel (v počtech vozidel TNV pohybujících se jednosměrně po křižovatce podle 
konkrétních dopravních vztahů a směrů). Vozovka pro celou křižovatku se navrhne podle inten
zity vozidel TNV nejzatíženějšího úseku.
- zvýšeného obrusu povrchu zpevnění z titulu jízdy vozidel v oblouku
- odlišení provozních podmínek a funkce jednotlivých zpevněných ploch křižovatky barevností 
a odlišnou rovností povrchu vozovky.

Z uvedených hledisek lze rozlišit tyto části okružních křižovatek:
- s běžně pojížděnou vozovkou všemi motorovými vozidly: okruh
- s občas pojížděnou vozovkou (jen rozměrnými vozidly nebo jejich částí), kterou charakterizuje 
nerovný, barevně odlišný povrch vozovky vytvářející nepříjemné podmínky k pojíždění po těchto 
plochách pro osobní automobily a lehká nákladní vozidla : prstenec středního ostrova nebo 
občas pojížděné střední ostrovy ;
- s možností přejezdu vozidlem, ale jen jako nouzové řešení dopravní situace jednotlivým 
vozidlem: koncové části ostrůvků.

Výrazné jízdní stopy ukazují kumulaci dopravního zatížení jen do jednotlivých sekcí 
okruhu a současně jeho proměnlivé rozdělení v příčném řezu při větší šířce vozovky.

( SRN - Hamburk )

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROJEKČNÍ ZÁSADY

Výškové řešení a zpevnění ploch ,

Zpevnění vozovek - zásady
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Přednost na okruhu
Značení přednosH vozidel na okruhu před vozidly do křižovaťky vyjíždějících se 

provádí'značkou Dia, umístěnou obvykle na dělícím ostrůvku před vjezdem do 
křižovatky.

Při rozlehlejších vzdálenostech mezi paprsky křižovatky je tato značka umístěna 
i na vjezdu do křižovatky viz obr., ev. zdvojena i umístěním na středním ostrůvku.

Podřízenost na vjezdech

Na podřfz.ených vjezdech Je umístěna dvojice značek Cla ” Dej přednost v jízdě " +
+ C3 ” Kruhový objezd V některých případech ( např. křižovatka v Písku ] Je podřízenost 
některého vjezdu zdůrazněna značkou C2 " Stůj, dej přednost v jízdě ” ♦ C3.

Značení přechodu pro chodce

Při vícepruhových vjezdech se používá ke zdůraznění oboustranné umístění značek Cla 
s opakováním i ve vodorovném značení. Při výskytu přechodu pro chodce na vícepruhovém 
vjezdu se jedná o dělený přechod, kdy dělící ostrůvek je fyzicky zvýšený a tvoří zároveň 
■’ ochranný ostrůvek ” chodcům. V takovém případě se značka D6 ” Přechod pro chodce " 

umistuje bud společně v sestavě Cla + C3 + D6 anebo D6 samostatně i oboustranně.

POZNÁMKA :

Značka C3 " Kruhový objezd " ( ev, C4b " Přikázaný směr jízdy " ] se umistuje ve 
Francii i na hraně nepojížděného středního ostrova proti vjezdu do křižovatky.

Svislé dopravní značení 

Schéma svislého dopravního značeni
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ad 1)

porťál

D35

V prosťoru křižovaf-ky jsou cíle značeny obligátně jako u křižovatek jiných typů.
Odlišnosti jsou především v tom, že se na dopr. značce pro celou křižovatku vyznačí cíle 

ve tvaru okružní křižovatky.
ad 1) značení cílů na portálu viz. VL 3.323.10 nebo VI 3.341.03 ( obr. b )
ad 2) v prostoru křižovatky je umístěna bud směrová růžice ve středním ostrůvku ( obr.a )
ad 3) anebo v oblasti před příslušným výjezdem z křižovatky

tj. mezi sousedními paprsky ev. směrovými tabulemi na příjezdu, seřazených podle pořadí 

výjezdů ( obr. a ).
Příklad umístění portálu ve stávající křižovatce Liberec je na obr. b.
Je nutno zvážit vzdálenost portálu od hranice křižovatky především na vjezdu, aby nedocházelo 

těsně před připojením na okruh k nebezpečnému rozptylování pozornosti řidiče. Minimální 
vzdálenost portálu je dána umístěním přechodu pro chodce ( viz obr. b ).
Pro lepší orientaci řidičů se doporučuje v dostatečné vzdálenosti před křižovatkou opakovaně 

osadit informativní značku D35 " Návěst před křižovatkou

3 KŘIŽOVATKY
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PRAHA

CENTRUM

Směrové

Značení typu križovatky
Pro^období zavádění okružních křižovatek doporučujeme avizovat tento " netradiční " 

typ křižovatky již při příjezdu ke křižovatce, t.j. před hranicemi křižovatky.

Na^ obr.a je vyznačený způsob předsazení výstražné značky používaný ve Francii 
(_u nás obdobná značka není ). V případech víceramenných křižovatek doporučujeme 

predsadit v každém případě^ informativní značku D35 *' Návěst před křižovatkou " modifiko

vanou pro tvar okružní křižovatky, resp. především s vyznačením vedení dopravně významného 

smeru.

3 KRIŽOVATKY
okružní křižovatky - provozní zásady

Svislé dopravní značení

Značení ťypu křižovatky a dělicího ostrůvku

MDCR
ODBOR POZEtt. 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

341.03

LISTY



PROVOZ PO OKRUHU

Vodorovné značení na okružním pásu obsahuje •

" íľ^hľubl/ŕi." S,"'ro,í šipky"1 ke Id‘ra2n5"' P™™-

V případerh. Je není použito značení V9a je nikdy zdůrazněná podřízenost vjezdu 
vodorovným značením se symbolem " Dej přednost v jízdě ” tj. V6a( obr b) ) Na 
knzovatce v_ Pnbrami je tento symbol předsazen cca 40 - 60m před hranici křižovatky 

o vykle vsak se značky V9a na okruhu neužívá, s výjimkou miniokružních křižovatek

. B KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ zásady

Vodorovné dopravní značení

Provoz po okruhu

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
342.01

LISTY



HRANICE OKRUŽNÍHO PÁSU :

geometrické ohraničení okružního pásu a to na vnijsí hraně značkou VA "Vodící čára"
- částečné tj. pouze na vjezdových hranách obr. a)
- se zesílením hranice vjezdu pomocí trojúhelníkového značení V5 "Příčná čára", která 

v tomto případě plní i funkci značky V4 tj. "Vodící čáry" obr. b) ev. různé 
modifikace větší šířky značky V4

- úplné tj. na vjezdech i výjezdech značkou přerušované V4 navazující na plné vodící 
čáry vjezdů, výjezdů i úseků mezi nimi obr. c)

- v příkladu křižovatky z Liberce bylo použito vodorovného značení oddělující funkci 
vodící čáry značky V4 a značky V5 čáry pro zastavení obr. d).

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ zásady

Vodorovné dopravní značení 

Hraníce okružního pásu

MDCR
ODBOR POZEM.

komunikací

VL 3
342.02

VZOROVÉ
UŠTY 95.09



a) Zásadné na vjezdech značit- " Směrové šipky " V9a pro zdůraznění přikázaného směru

jízdy
Přechody pro chodce zásadně značil- ” Zebrou ” tj. značkou V7 - " Přechod pro chodce "

Vedení vodicích proužků, zdvojených obvykle i barevným provedením rovnoběžných obrubní
ků, je nezbytné pro vymezení především šířky okružního pásu.

Ukázkou standartního značení na -existující křižovatce v Liberci je na obr. a)

b) Úprava vodorovného značení při vícepruhovém vjezdu i okruhu větších OK užívané v SRN 

je na obr. b)

^ v-

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY
Vodorovné dopravní značení 

Vjezdy a výjezdy VZOROVÉ
LISTY

MDCR
ODBOR POZDÍ

KOMUNIKACI

VL 3
342.03

95.09

748974



- chodcům je zabráněno vstupovat do vozovky okružní křižovatky ( dále OK ) a na 
střední ostrůvek ( výjimku tvoří některé velké OK )

- pruhy pro pěií jsou odsazovány od vozovky OK minimálně na vzdálenost jednoho 
jízdního pruhu ( obr. a) )

- přechod pro chodce při intenzitě vozidel za 1 hodinu na 1 jízdní pruh :

I<300 voz./h..................... .. nemusí být přechod
300 voz./h= I -600 voz./h - doporučuje se zřídit přechod a dělící ostrůvek 
I=-600 voz./h...........................je nutný přechod a dělící ostrůvek min. šířky 2m

Ve zvláštním případě, kdy hodnota intenzity vozidel na vjezdu a výjezdu přesáhne 

2 x 600 vozidel za hodinu, je třeba přechod pro chodce vybavit samostatným signali
začním zařízením, což omezuje plynulý provoz vozidel a výhodu zřízení OK.
- přechody pro chodce se odsazují na vzdálenost 10 - 12m ( min. 5m ) od vnějšího 

okraje vozovky OK ( obr.b) ) z důvodu plynulejšího vjezdu a výjezdu vozidel.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Pěší provoz

Zásady pěšDic provozu v oblasti OK

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
UŠTY

VL 3
343.01
95.09



obr. a) kombinovaný přechod se zpomalovacím prahem

1,0 m
y_________

nájezd ' T
min.3,0 m 

přechod
-f-

1,0 m 
nájezd

'o,l m 
4r

obr. b) příklad bajonetového úrovňového odsazení přechodu pro chodce

Výška zpomalovacích prahů se pohybuje v rozmezí 10 - 12cm, nájezd je ve 
sklonu od 1 : 5 do 1 : 12, šířka plochy pro prechod je minimálni 3m, prakticky 
se provádí 4 až 5m, přičemž vyznačeno dopr. značkou V7 je 3 až 4m (obr. a).

Ve Francii se užívá odsazený, tzv. "bajonetový", který nutí chodce, aby při 
pohybu na dělicím ostrůvku šli směrem k přijíždějícím vozidlům (obr. b). Přechod 
pro chodce může být kombinován se zpomalovacím prahem. K nasměrování chodců 

na přechod je možné použít zábradlí nebo vegetační úpravy.

3 KŘIŽOVATKY KDČR VL 3
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY OUBOk POZLl 

KOMUNIKACI 3Á3 02
Pěší provoz VZOROVÉ
Příklady přechodů pro chodce ve Francii LISTY 95. 09



cyklisHcke pasy 
opHcky oddělené

cyklisMcké pásy 
fyzicky oddělené

cyklistické pásy 
opticky oddělené

U okružních křižovatek vyvstává požadavek na bezpečné převedení snadněji 
zranitelných účastníků silničního provozu cyklistů a řidičů malých motocyklů.
Na cyklistický provoz na okružních křižovatkách existují mezi odborníky dva základní 
názory. První z nich ( Dánsko ) trvá na provádění cyklistických pruhů také na vozovce 
okružní křižovatky podle obr. a). Druhý naproti tomu doporučuje neznačit na vnějším 
okraji vozovky okružní křižovatky žádné cyklistické pruhy podle obr. b). Navrhuje jejich 
ukončení před křižovatkou a opětné zahájení až na výjezdech z křižovatky. V praxi to 
znamená ukončit cyklistické pruhy cca 10m před nájezdem na okružní křižovatku, popřípadě 
před přechodem pro chodce. Druhý názor je vhodné využít u malých křižovatek, kde rychlost 
vozidel je blízká rychlosti cyklistů.

MDCR
ODBOR P0ZLwu' 

KOMUNIKACI .

VZOROVÉ 
LÍS

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY
Cyklistický provoz

Dví základní způsoby řešení cyklisťického převezu V

VL 3
344.01

95.09



r- cyklistický pás 
■ fyzicky oddelený

Stávající cyklistické stezky je vhodné zachovat také na okružní křižovatce.

V oblasti vjezdů a výjezdů musí být stezky pro cyklisty v dostatečné vzdálenosti 
odsazeny, aby bylo umožněno jejich pravoúhlé křížení s komunikací.

MDCR
ODBOR POZEii. 

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Cyklistický provoz 

Pŕevrdení cykľuťické sttzky ns OK

344.02



Níže zmíněná směrnice definuje 4 fypy okružních kŕižovafek s 
cyklisfickým provozem ( M_3.344.03, 04 ).

Velice podrobné se problematice cyklistické dopravy na okružních křižovatkách věnuje 

holandská směrnice pro navrhování cyklistické infrastruktury ( Sign up for the bike ). 
Bezpečnost cyklistů na OK je bezprostředně závislá na intenzitě ostatní dopravy :
- v případě intenzity 8 000 - 10 000 v./h počet nehod za účasti cyklistů silně stoupá 

předeviím při absenci úprav OK pro cyklisty,
- v případe intenzity 10 000 v./h je z hlediska bezpečnosti cyklistů nezbytné navrhnout 

oddělený cyklistický pruh od ostatní dopravy.

Výzkumy prokázaly, že OK s nízkou intenzitou cykl. dopravy jsou méně bezpečné 

pro cyklisty, než okružní křižovatky s vysokou intenzitou cyklistické dopravy.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ zásady

Cyklistický provoz

Holandská směrnice pro navrhování cyklistické infrastruktury

MDCR
ODBOR POZLM

komunikací 
VZOROVÉ 

LIS ■v

VL 3
3U.03

95.09



TYPY OKRUŽNÍCH KŘIŽOVATEK PODLE HOLANDSKÉ SMERNICE PRO 
NAVRHOVÁNÍ CYKLISTICKÉ INFRASTRUKTURY

OK s fyzicky odděleným cyklistickým pruhem, kde 
cyklisti nemají přednost v jízdě

OK s cyklistickým pruhem 

na vozovce OK

Vodorovné značení 

cyklistického pruhu

4. OK se smíšeným provozem

MDCR
0D30R POZLK 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Cyklistický provoz

Holandskí směrnice pře navrPcvini cyklistické infrastruktury



■Sľ'XT' TT;

Pri malých křižovatkách je rychlost vozidel po okruhu 10 - 35km/h velmi blízká 

rychlosti cyklistů 10 - 30km/h.
, Pozitivním důsledkem je akceptováníj nutnost jízdy za sebou tj. vozidel a cyklistů. 

Tím odpadá vyřazování cyklistů do vnější části okružního pásu ( tj. do prostoru pro 

pomala^vozidla ) a eliminují se tím nebezpečné situace při výjezdu vozidel z křižovatky 
( s křížením cyklistů ).

V obr. a) je ukázáno, že tím vzniká celkem 16 kolizních bodů vozidlo - cyklista ve 
srovnaní s vyrazenými pomalými cyklisty vně okruhů - obr. b) s 32 kolizními body.'Pře
svědčivá je rovněž situace na průsečné křižovatce s 80 kolizními body obr c)

Na vjezdu se doporučuje pro cyklisty zřídit krátký samostatný pruh v délce 16 - 18m 

( max. 60m ), aby cyklista mohl předjet pomalý, dlouhý nákladní automobil, který stojí 
na první posici na vjezdu - obr. d.

Další doporučenou úpravou je zkosení obrubníku na posledních 10m samostatného 

cyklistického pruhu, umožňující cyklistům buď vyhnutí anebo vyjetí z jízdního pruhu a 
přejít křižovatku jako chodec.

„ 3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Cyklistický provoz
Společné vedení cykliitfi i automobile po okruhu

V

VZOROVÉ
l KTY

MDCR
ODBOR POZEH.

KOMUNIKACI

VL 3
344.05

95.09



r-BUS pruh

,ö3

omezení výhledu

Klasickou preferenci autobusů městské hromadné dopravy nelze na okružních křižovatkách 
zabezpečit stejným způsobem jako na křižovatkách klasických vzhledem k tomu, že každé 

vozidlo, tedy i autobus MHD, vstupující do okružní křižovatky musí dát přednost jakémukoliv 
vozidlu, které už v křižovatce na okružním pásu je.

Na slabé a středné zatížených okružních křižovatkách není zpravidla toto upřednostnění 
MHD nutné. Hodnoty zdržení vozidel na vjezdu nejsou významné a pouze zřídka dochází 
k poněkud delším čekacím dobám.

Vyšší hodnoty intenzit vozidel projíždějících okružní křižovatkou si budou vyžadovat 
zvážení možnosti zřízení samostatného " BUS pruhu ". Určitou komplikací budou jednopruhové 
okružní křižovatky se samostatným pruhem pro MHD na vjezdech, nebot je poněkud 
problematické zabránit současnému najíždění do křižovatky autobusům a vozidlům z pravého 
řadícího pruhu. Šířka vozovky okružní křižovatky v tomto případě neumožňuje paralelní 

jízdu dvou vozidel současně. Další nevýhodou tohoto řešení je nepochybně také omezování 
výhledu řidičů v pravém jízdním pruhu vozidlem MHD.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Městská hromadná doprava na OK 

Zřízeni saroesfařného " BUS pruhu “

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZEtf

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL B
345.01

95.09



Zastávky MHD je nejlépe umísHť na vjezdu do krizovafky na zastávkovém pruhu, pouze 
u málo zatížených komunikací lze od zastávkového pruhu .ustoupit ( zdržení vozidel j. 
Nedoporučuje se umistování zastávek za OK, nebot buď blokuje výjezd nebo je v oblasti 

už vyšších rychlostí.
Vedení tramvajové dopravy přes okružní křižovatku není vhodné. Kolejovou dopravu 

nelze zapojit do jednosměrného' pohybu kolem středního ostrova, což je principem OK.
Je proto třeba ji vést přes střední ostrov, takže dvakrát kříží okružní pás. U malých 

OK dokonce malý průměr středního ostrova znemožňuje zastavení tramvajové soupravy 
uvnitř, aniž by blokovala automobilový provoz. ’

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Městská hromadná doprava na OK

Umístěni zastávky MHD

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR ROŽEK

komunikací

VZOROVÉ
UŠTY

VL 3
345.02

95.09



^ Rádn^é osvětlení okružní křižovatky, zejména malé a mini, je nezbytné, aby mohla být 
řidiči používána stejně jako za denního světla. Byly pozorovány tři výrazně odlišné typy 
nehod při nočním provozu :

1. Vjetí na střední ostrov.
2. Vybočení z okružního pásu ( při nevhodné vyšší rychlosti, vlivem špatné představy 

o rozměrech křižovatky ).
3. Odbočení na vjezdu do protisměru.

Tyto druhy nehod, jejichž procentuální četnost výskytu z celkového počtu nehod ie v noci 
vyšší, vyplývají z chybného, nebo pozdního zpozorování křižovatky a odhadu její dispozice 
a rozměrů. Doporučuje se zajistit řidičům :
1. Včasnou informaci ( 250 m před křižovatkou - návěst ) o typu' křižovatky, je-li 

křižovatkou prvou tohoto typu po dlouhém silničním tahu, ( viz též kapitola Dopravní 
značení).

2. Jasnou představu na příjezdu o rozměrech křižovatky.
3. Na vlastním vstupu na okružní pás zřetelnou viditelnost obrub a značek ( přikázaný 

směr ) umístěných uvnitř křižovatky.

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

Osvětlení

Typy nehod při nožním provozu

3 KŘIŽOVATKY

VZOROVÉ
LISTY

MDCR
ODBOR POZErt.

KOMUNIKACI

VL 3
346.01

95.09



Existují dva způsoby osvětlení křižovatky, každý má své přednosti a nevýhody.

a) umístění centrální - ( u minikřižovatek s přejížděným ostrovem nelze použít ). Jeho 
hlavní předností je, že střední stožár je vidět z dálky a včas signalizuje křižovatku 
jako překážku v přímé jízdě. Vjezdová místa nejsou však zdůrazněna, stejně jako 
přechody pro chodce, které se doporučuje osvětlovat separátně.

b) umístění obvodové - umožňuje výraznění osvětlení konfliktních míst :
vstupů, přechodů a dělících ostrůvků. Rádně osvětluje obruby středního ostrova, ev. 
svislé značky na něm umístěné.

3 KŘIŽOVATKY
OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY - PROVOZNÍ ZÁSADY

MDCR
ODBOR PO ZEM. 

KOMUNIKACI
Osvětlení

ZpĎsoby osvětlení okružní křižovatky
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
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95.09



Schéma způsobů odbočovaní vlevo

přímé odbočení

cyklistický pruh

Schéma nepřímého odbočování vlevo

KSH LD

( návrh dodatkové tabule

=

- přímé odbočení cyklistů souběžně s levým odbočováním automobilové dopravy je nebezpečné 
při současném^stavu úprav na našich komunikacích, a zatím se nedoporučuje jeho vyznačení 
dopravním značením s ohledem na stávající vyhlášku FMV č. 99/ 1989 Sb..

- nepřímé odbočení se realizuje přejezdem cyklisty přes křižovatku a zařazením se k proudu 
vozidel vjíždějících do křižovatky zprava; toto odbočení není obvyklé, současná právní 
úprava ho nevylučuje; pro cyklistu je tento způsob odbočení bezpečnější

3 KŘIŽOVATKY MDČR < (— LU

CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK ODBOR POZEM. 
KOMUNIKACÍ 410.01

Základní schéma navrhování VZOROVÉ
Základní schéma odbočování vlevo UŠTY 95.09



:

Schéma předsunutí stopcáry pro cyklisty

£31
předřazovací prostor 
umožňuje čekání cyklisto 

mimo výfuky automobilů 
na křižovatkách se SSZ

Schéma úpravy pro přímé odbočování

___

§b ----- -r 1

& 1

0,Sm - doporučené předsunutí

Nerušené odbočení vpravo -

Schéma možnosti značení cyklistických pruhů v křižovatce aplikované úspěšně ve státech 
s rozvinutým motorizmem a cyklistikou jsou uvedena pro lepší informovanost. Tato řešení 
nejsou zakotvena ve vyhlášce FMV č.99/ 1989 Sb..

Příčnou čáru souvislou V5 pro automobily je nutné umístit tak, aby byl zajištěn rozhled na 
křižovatce.

V současnosti se v CR praktikuje případ přímého odbočení vlevo bez vyznačení 

cyklistických pruhů ( viz VL3.410.01 ).

3 KŘIŽOVATKY MDČR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

VL 3
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK

410.02Základní schéma navrhování VZOROVÉ
Ukázka úarav na křižovatce v zahranič; LISTY 95.09

A^:.A



Deťail úpravy vedení cyklisHcké sfezky pres křižovatku

Začátek a konec cyklistické komunikace musí být zřejmý opticky i fyzicky ( sešikmený 
obrubník, náběhy a pod. ).
Ukončení cyklistického pruhu v prostoru křižovatky není vhodné, protože zvyiuje 
možnost dopravní nehody.
Dělicí prvky a jejich rozměry jsou na VL3.430.03.
Dělicí pás je možné snížit současně s cyklistickou stezkou nebo ponechat ve stejné 
výši ( obrubník ).

CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Základní schéma navrhování

Detail úpravy přejezdu cyklistické stezky přes křižovatku

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR PO ZEJI

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

4-10.03 

95.09 .

VL 3



DOPORUČENÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ CYKLISTICKÉ KOMUNIKACE 

NA VOZOVCE V [m].

0,20 - 0,50

( šipka ve smyslu organizace dopravy )

Jednodušší symboly uvedené v následujících vzorových listech :

Svislé dopravní značky C7, C8, C9, M9 jsou uvedeny v příloze vyhlášky FMV 
č. 99/1989 Sb., stejně jako ostatní vodorovné značky souvisící se značením . 
cyklistických komunikací.
Šipka značící směr jízdy má být od symbolu cyklisty ve vzdálenosti 0,2 - 0,5m.

MDCR
ODBOR ROŽEK 

KOMUNOCAQ
VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Základní schéma navrhování 

Dopravní značeni

410.04-

LISTY



V zashavěném území (cl. 82 CSN 73 6110)

min. 3.0 m

pruh pro aufomobi!o/ou 

• dopravu

0,375

rr
min. 1,5 m 0.25 0,5

cyklisťický

pruh

čl. 159 CSN 73 6110

CL
3
in

pas pro pesi

'/■O

'OJ
o > 
a-«n>

j«í
OJ "o

> r-j o
3
S =
<=>- w

__ Ou C
řO >l/

V nezaslaveném území (čl. 82 CSN 73 6110)

min 3.0 m

pruh pro automobilovou 

dopravu

0,375
1~t

min. 1,5 m

cyklistický 

pruh

t
čl. 115 CSN 73 61 01

nezpevněná krajnice

"S >
CL

*> 

O 3 
> O 

“O »/)

///////////

ve stísněných poměrech je možné navrhnout cyklistický pruh i na úkor nouzových, 
zastavovacích a parkovacích pruhů, nebo zpevněné krajnice Ičl.82. změna 1, CSN 73 6110]

povrch cyklistického pruhu musí být barevně odlišen (např. cihlová červeň) a musí 
být označen dopravním značením (čl.82. změna 1, ČSN 73 6110);

3 KŘIŽOVATKY
Navrhování a umístění cykl. komunikací v hlavním dopravním prostoru 

Pnění uspořádání cyklistických komunikací v hlavním dopravním prostoru

CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
MDCR

ODBOR POZEM.
KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ
LISTY

420.01
95.09

VL 3



Sfyková s vyznačením přednosti v jízdě

Průsečná bez vyznačení přednosti v jízdě

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Navrhování a umístění cykl. komunikací v hlavním dopravním prostoru
Cyklistické pruhy v neřízených křižovatkách

MDCR
ODBOR PO ZEM.

KOMUNKAQ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
420.02

95.09



Sfyková ( málo levých odbočení cyklistů )

směrová šipka

symbol cyklisty 
( viz Dopravní 
značení VL3.410.04 )

Průsečná ( málo levých odbočení cyklistů )

dvojitá podélná

Vyznačení cyklistického pruhu se provádí dělicí čarou, viz detail úpravy přejezdu 
cyklistické stezky přes křižovatku VLB.410.03.
Velmi_ vhodným řešením je barevné odlišení celého pruhu od ostatních komunikací 
( např. červená ).

CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl. komunikací v hlavním dopravním prostoru 

knžovarkjr svěřelně řízené

3 KŘIŽOVATKY

VZOROVÉ
UŠTY

MDCR
ODBOR POZEH

KOMUNIKACI 4-20.03
95.09

VL 3

3934



Sťyková

Průsečná

POZNÁMKA:

Vytvoření čekacího prostoru se doporučuje při větších množstvích odbočení cyklistů

WT ‘„ft A0/,h, ’• Pľdle Pro^orových možností křižovatky se dá aplikovat případně i řešení 
podle VL3.430.11 - obr. s levým odbocovacím pruhem.

v* V' v

3 KŘIŽOVATKY MDCR
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a um:stění cykl. komunikací v hlavním dopravním prostoru
Kírzovótky neřízené s odbocovscfmi pruhy vprsvo

ODBOR POZEK 
KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
420.04
95.0?

4709

1599

9955



S odbočovacími pruhy vpravo

dft-o jako VL3.420.0.4

S odbocovacimi pruhy vlevo

aLV

dH-o jako VL3.420.04

Vyznačení cyklistického pruhu viz VL3.V10.03, VL3.420.03.

3 KRIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl. komunikací v hlavním dopravním prostoru
Kniovařky řízené s odbocovadrai pruhy

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOHUNKACi 
VZOROVÉ 

LISTY

VL 3
420.05

95.09



V zastavěném území íčl. 82 ČSN 736110)
. ,. min. 0,50

bezpečnostní odstup ^ j'

vozovka
-LT

dělící pás
f

1,50
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LJ Q_ CL

( alternativní řešení ) 

obrubník přerušovaný 

l do 1 .Om )
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Společná komunikace pro cyklisty a chodce ( čl. 157 ČSN 736110 ) - obousměrná
min. 0,50 1,00 ( min. 3,00 )
f-f--------------------- -------------------------------------------------

■U
t

■doporučené optické oddělení směrů

- při vnS80km/h se navrhnou cyklistické stezky v souběhu
- příčný sklon se navrhuje nejméně 2% ( čl. 124 ČSN 736110 )

- kryt cyklistického pruhu musí být zpevněný min. na šířku 0,75m
- výška obrubníků je dána čl. 161 ČSN 736110

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru

Pňčnt uspořádáni cyklistických komunikací v přtdruzenéi* dopravním prostoru

MDCR
ODBOR POZEM 

K0MUNDCAQ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
430.01
95.09



Jednosmerný obouslranný cyklistický pás

Pokud je to možné, je vhodné volit z hlediska bezpečnosti dopravy jednosmerné 

cyklistické pásy nebo pruhy. U obousměrných vzniká nebezpečná situace v prípade 
míjení se automobilu a cyklisty v protismeru.

3 KRIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru

Začátek a ukončení cyklistické komunikace v křižovatce

MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNKACj
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.02

95.09

020



Jednosměrný oboustranný cyklistický pás

2

Obousměrné cyklisfické pásy nejsou vhodné z hlediska bezpečnosti v případě 

míjení automobilu a cyklisty v protisměru.

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru 

ZačšVek 3 ukončení cyklistické komunikace v křižovatce

MDČR
ODBOR PO ZEM. 

KOHUWJCACi
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.03

95.09



Jednosmerná jednopruhová Jednosmerná dvoupruhová

150-------------volný prostor ( bez překážek )

t
2.50

4
r

0,25
v. ^

I 1 I 0.60 . 1
boční

i bezpečnostní 
I prostor

,, ^

0.60

ÍzO ' 0,20

1- ;

i_n
I ^
I

//////m//)/)/////////////

Obousměrná dvoupruhová

3,00

-H

f
j 0-;>, °"0 f

v přímé

r

j
.H

l i

0,20 oho

r

v oblouku

\
boční pohybový \ 

prostor

v oblouku

Q.io 0|20 o.k
'l 0,60 f ÚS^0.: 5^ 0,60 {

i i UJa
pr.ostor pro jízdní 

kolo a cyklistu

0,^8 0,57 I

-t----------- ŕ

J!0,30

u obrubníku

, 0,85 ’
ŕ------------*

u dělící čáry

Šírka cyklistické komunikace odpovídá sirce volného prostoru, kryt cyklistického pruhu 

musí být zpevněn min. 0,75m. Do tohoto prostoru nesmí zasahovat pevné překážky a uliční 
vpuste, především s mřížemi souběžnými se směrem jízdy.

V případech minimálních rozměrů jednosměrného cyklistického pruhu a v obloucích, kde se 
může dosáhnout větší rychlosti, je nutné osadit pevné překážky min. 1,0m od osy pruhu. 

Jde o bezpečnostní mezeru, potřebnou pro naklánění cyklisty ke středu směrového oblouku.

"V

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykL komun, v přidruženém dopravním prostoru

Prosto-cvé nárolcy cyklisty v pohybu

MDCR
ODBOR POZEh.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.04 
95.09_



nevhodné

náběh ( max. 1:12 )

1,00m min,

3,00m min,

vhodné - toto řešení snižuje riziko kolize 

cyklisťů s chodci v oblasti přechodu pro chodce

1,00m min.

cca 20m

’3,00m mm.

náběh ( max. 1:12 )

^Podrobně jsou tyto příklady popsány v publikaci " Rozvoj cyklistické dopravy 
v České republice, II. díl ", vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno v r. 1995.

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACI
Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru 

Cyklist. komunikace ve stykové křižovatce - jednosmerné, oboustranné
VZOROVÉ

UŠTY

VL 3
430.05

95.09

4944



Profi zaúsfšní

Na sfraně zaústění

POZNÁMKA :

V případě minimálního bezpečnostního odstupu jízdního pruhu pro automobily od 

obousměrného cyklistického pásu je z hlediska bezpečnosti nevhodná situace míjení 

automobilu a cyklisty jedoucího v protisměru.
Oddělení přidruženého a hlavního dopravního prostoru viz VL3A30.01.

Tato poznámka platí i pro VL3A30.07, 08, 09, 11, 12.

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl komun, v přidruženém dopravním prostoru
Cyklistické komunikace ve stykové křižovatce - obousměrné, jednostranné

MDCR
ODBOR POŽER

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.06

95.09



Jednosměrná oboustranná se zaústěním v křižovatce

*—^

>
to

náběh■

U

-8 n
OD

r>

Obousměrná jednostranná na straně zaústění

POZNÁMKA :
Dtto VL3.430.06.

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístěni cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru

Cyklistické komunikace ve stykové křižovatce s odbočovacím pruhem vpravo

MDCR
ODBOR POZDI

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.07

95.09

8146



Obousměrná jednostranná - proti zaústění

_ _ A

Jednosměrná oboustranná / L Cla

náběh ( max. 1:12 )

oddělení přidruženého 
a hlavního dopravního 

prostoru viz VL3.430.01

POZNÁMKA :

Dtto VL3A30.06

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykL komun, v přidruženém dopravním prostoru
Cyklistické koinun&ice ve stykové" křižovatce s odbočovacía pruhem

MDCR
ODBOR POZEM

KOMUN* A Q
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.08

95.09



Jednosmerná oboustranná

náběh 

( max. 1:12

l,bOm_min.

Obousměrná jednostranná - na straně zaústění

náběh

( max. 1:12

oddělení přidruženého a hlavního dopravního 

prostoru viz VL3.430.01 —i

POZNÁMKA :

Dtto VL3.430.06.

3 KŘIŽOVATKY MDČR VL 3
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK ODBOR POZEřl 

KOMUNIKACI 430.09Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru VZOROVÉ
CyHistické komunikace ve stykové křižovatce s odbočovadm pruhem LISTY 95.09

D9B



Nepřímé vedení cyklistů 
oboustranné, jednosměrné

-oddělení přidruženého a hlavního 
dopravního prostoru viz VL3.430.01

Nepřímé vedení - levé odbočení 
oboustranné, jednosměrné

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl komun, v přidruženém dopravním prostoru 

Cyklistické komunfloce v průsečné křižovatce

MDCR
ODBOR PO ZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.10

95.09

7449

4539



Bez odbočovacího pruhu 

jednostranná, obousměrná

l,50m min. ^ eiD

\1

—\ Jal,
----- ----- išl:1

ÜL

-2,50m min.

• náběh 1 max. 1:12

f\7’

!

S levým odbočovacím pruhem 

jednostranná, obousměrná

y

A O-

^ "V"______

■oddělení přidruženého 
a hlavního dopravního 
prostoru vi2 VL3.430.01

0^

(^a '-1,50m min.

2,50m min.

POZNÁMKA :
Dtto VL3.430.06.

3 KŘIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru

Cyklistické komunikscř v průsečné křižovatce

■vr
MDCR

ODBOR POZDI
KOMUNKAQ

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
430.11

95.09

0489



Jednosmerné obousfranné vedení cyklistů

v
1 Cla

POZNÁMKA :

Dtto VL3.A30.06.

3 KRIŽOVATKY
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Navrhování a umístění cykl. komun, v přidruženém dopravním prostoru
Cyklistické komunikace v prĎsecné křižovatce s pravým odbocovacím pruhem

MDCR
ODBOR POZEJt

KOMUNflCAQ
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
430.12

95.09

4489

7409

D2C



/-*✓ t
VARIANTY SNÍŽENI CHODNÍKU U BEZBARIÉROVÉHO PŘECHODU 

a) b) c)

U------Z-----Z___Z___ Z___ Z z/////// . .

f- \ \i Z1
— 1 —

Stavební čara 
Chodník

r~ i i___i
r i

• r~ i
i— i

Vozovka

U varianf a), b) je zachována sfávající výška chodníku u shavební čary. 

U varianty c) je výška chodníku snížená.

V V r
DETAIL RESENI PRECHODU S E. SKLOPENÝM BETONOVÝM OBRUBNÍKEM 
U BEZBARIÉROVÝCH PŘECHODŮ

0,30 (min.)

U přechodů musí být smzení u obrubníku vyznačeno výrazne odlišnou strukturou 

a jiharakterem^povrchu, vnímatelným slepeckou holí a nášlapem v minimálni šíri 300mm 
( cl. 11.2 vyhlaska c. 174/1994, El. 161 CSN 736110 ).
Prakticky se provádí barevná a_ protiskluzová úprava povrchu chodníku v celém vyčkávacím 

( smzenem ) prostoru, minimálni u sníženého obrubníku a na začátku a na konci 
vyckavaciho prostoru ( dlažba, barevná živice ).
Údaje jsou v metrech.

DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK
nesení smzení chodníku u bezbariérového přechodu

3 KRIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZEM.

KOMUNIKACI
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
510.01

95.09



PŮDORYS 1:300

ľi

+

Údaje jsou v metrech.

.3 KŘIŽOVATKY
DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OřtEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Bezbariérový přechod pres střední dělicí pás » směrovací ostrůvek

MDCR
ODBOR POZDI

KOMUNKAQ
VZOROVÉ

LISTY .

VL 3
510.02

95.09

7990



PŮDORYS 1:300

REZY 1:75

DETAIL DETAIL 1:20

min. 0,30

reliéfní dlažba - 

nebo 3 řádky 
drobných kosfek 

do befonu

CHODNÍKVOZOVKA

max. 12,5 %

POZNÁMKA:

Výškový rozdíl zvýšeného chodníku a přilehlé vozovky je 0,12 m až 0,20 m.
U chodníků užívaných osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se doporučuje 
max. rozdíl 0,15 m. Sklon nájezdové rampy chodníku k přechodu pro chodce se Doporučuje 5% 
max, sklon je 12,5% do délky 3tn (cl. 161 ČSN 73 6110).
Údaje v obrázcích jsou v metrech.

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUNIKACÍ
VZOROVÉ

LISTY

B KŘIŽOVATKY
DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Reiení b*zb»riiroviho přechodu tnízenim chodníku v oblouku kniovst-ky

510.03



PŮDORYS 1:300

+0,12 -f 0,20

2,5%

✓

B-B‘

VOZOVKA

i0,00

2,0% * ^
r___

0,50 CHODNÍK

nt—

\i

VOZOVKA SNÍŽENY CHODNÍK

+0,12 ŕ 0,20

2,5% \

i0,00

Z,5 Ás
% ^2%/

C-C'

befon
+0,02

r detail VL3.510.02 

+0,06

ZELEN

2,5%
---------- =a=___________ N

ma
ÍS

<.12,5 % 2'0°/o ^ +

íO.001
L__,------------------=*r

D-D' w
VOZOVKA min- Ď-65, CHODNÍK

žf f
0,50 1

Velikost sklonu chodníku 5 % je doporučená, max. sklon je 12,5 % (čl. 161 ČSN 73 6110) 
U daje jsou v metrech.

DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK
Bezbariérový přechod se snížením chodníku a zachováním výšky obrubníku 
na okrajích přechodu

3 KŘIŽOVATKY

VZOROVÉ
UŠTY

MDCR
ODBOR POZEH.

KQMUNIKACJ

VL 3
510.04

95.09



REZY 1:75 
A-A'

B-B*

- POSTRANNÍ

VOZOVKA S- DĚLICÍ P^S CHODNÍK ZELEŇ

--------------f-------- f------------------------- í-------

reliéfni dlažba nebo 3 řádky
drobných kosfek do betónu 

12,5 % (detail viz. VL 3.510.02)

ZELEŇ NEBO

VOZOVKA DLAŽBA CHODNÍK

------------------------- f“----------*--------------------------“f

♦0112(roax.0.20)

\J

Pfíčriý sklon chodníku pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je max 2 % 

(či. 1.4.2 vyhlášky L 174 MHČR)

Údaje na obrázcích jsou v metrech

3 KRIŽOVATKY MDČR VL 3
DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OM^ENOU SCHOPNOSTÍ ODBOR POZÉR 

KOMUNIKACI 510.05POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK VZOROVÉ
Bezbariérový přechod se snížením chodníku a oddelením ostrůvky LISTY 95.09

A8-D



PŮDORYS 1:300 .. I' A* •

REZY 1:75
ZELENÝ PÁS CHODNÍKVOZOVKA

VOZOVKA

ODPOČÍVADLO

reliéfní dlaždice nebo 3 řádky drobných 

kosfek do befonu.

Hodnofa sklonu chodníku. 5 % je doporučená pro vifií výškový rozdíl, jinak se provede podélný 
sklon jrhodníku podle výškové dispozice chodníku, např. 3,6 % (viz. obrázek). Maximální sklor, 123 % 

je možný.pouze u nájezdné rampy, přechodu (čl. 161 ČSN 736110 3 El. 1.3.4. vyhl. 174) v délce max. 3m. 
V osfafmch případech je maxirnálni sklon pro osoby s omezenou schopnosfí pohybu a orinface

3 KŘIŽOVATKY
DOPRAVNÍ TRASY PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 

POHYBU A ORIENTACE V OBLASTI KŘIŽOVATEK

Seien! bezbariérových přechodů s odsazenými chodníky - přiklad

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACÍ 

VZOROVÉ
510.06

LISTY



PŘIPOJENÍ ODZ NA PŘÍDATNÝ PRUH

vět-ve MUK

SP21 SP20

Lp

věťve MUK SP21

PŘIPOJENI ODZ NA PŘÍDATNÝ PÁS

SP21

verve MUK

SP20

SP20
7^

věťve ODZ věfve MÚK SP21

L L
C____________

tLp K L
' / / A A A

ODZ - obslužné dopravní zařízení
MUK - mimoúrovňová křižovatka
SP20 - odbočovací pruh viz VL3.210.33 až 37
SP21 - připojovací pruh viz VL3.210.38 až 40
Lp - délka průpletoyého^úseku dlouhého průpletu viz kapitola 6.5 a 7.3 ČSN 736102

L - doporučene nejmenií vzdálenosti mezi větvemi křižovatek na místních
, rychlostních komunikacích

Připojeni ODZ v prostoru mimoúrovňové křižovatky se řídí čt. 226, 228, 238, 243 245 ČSN 73 6101 

v souladu s CSN 736102.

OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V PROSTORU 

KŘIŽOVATEK
Umístění OD2 V prostoru mimoúrovňové křižovatky

3 KŘIŽOVATKY MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNIKACI
VZOROVÉ
■ LISTY

VL 3
610.01

95.09



PŘIPOJENÍ NA PŘILEHLÝ JÍZDNÍ PÁS NEBO PRUH

Dálnice

Rychlostní

komunikace

Čtyř a více 
pruhové silnice 
s neomezeným 
přístupem

Ť
0DB0C0VACI PRUH ODZ PŘIPOJOVACÍ pruh—tr—-------------- ^

Lv 4 Ld 4 4- -V i I

v = Vj v = 0,75vnv = 0,75vn v = vc

vni vc. Lv, Ld, La, Lm, Lz viz ČSN 736102

Ostatní silnice 

s neomezeným 
přístupem

1) Podle rozhod
nutí silničního 
správního orgánu 
-vyžadují-li to 
místní podmínky

2) V ostatních 
případech

1)

t
ODBOČOVALI PRUH

+
ODZ PŘIPOJOVACÍ PRUH

i'

4- Lv
Í

Ld

v = 0.75v„ v = vr

ť-a V'Lm I

V = v, v = 0,75vn

vn. vc, Lv, ,Ld, La, Lm, Lz viz ČSN 736102

2)

VYŘAZOVACÍ ÚSEK 

^------------------------ —4-
ODZ KŘIŽOVATKOVÁ VETEV

■f-1-

Se svolením 

silničního správ
ního orgánu lze 

kombinovat způsob 
1) a 2)

Vyřazovací úsek Lv :

- jednotná délka i 50m
- ve stísněných poměrech 

lze zkrátit na 25m
- tvar podle ČSN 736102

Cla nebo C2

Křižovatková větev :

- bez zařazovacího úseku
- zajistit, aby vozidla 

nenajížděla do protisměru čl 226 
ČSN 736102

- tvar podle ČSN 736102

- řešení se značkou C2 pouze 
výjimečně

Nŕ V

3 KŘIŽOVATKY
OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V PROSTORU 

KŘIŽOVATEK

Pnpojováni 002 na pozemní komuniksce
VZOROVÉ

UŠTY

MDCR
ODBOR POZEft

KOMUNKACJ

VL 3
610.02

95.09



DÁLNICE. RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE, ČTYŘ A VÍCEPRUHOVÉ SILNICE 

S NEOMEZENÝM PŘÍSTUPEM

20 ;

SP20

Pŕechodnice s výjezdová čásf verve

DVOUPRUHOVÉ SILNICE S ODBOČOVACÍM PRUHEM

.i__ 77 _

ODZ

SP20

■vefev ODZ větev ODZ
SP21

DVOUPRUHOVÉ SILNICE S VYŘAZOVACÍM ÚSEKEM

Doporučené návrhové rychlosti ve směrových obloucích .větví připojujících ODZ na 
pozemní komunikace^ a jim odpovídající směrové parametry se doporučuje zachovat obdobně 
jako u křižovafkových větví minimálně ve výjezdové části větve ( viz VL3.103.21, 22, 23 ). 
Tyto parametry lze snadno dodržet ( s ohledem na zábor ) u malých hodnot úhlu a ( a<20‘ 
V případě větších hodnot úhlu a se doporučuje použřt hodnoty minimální podle tabulky 5 
ČSN 736102 ( zábor, délka zpomalovacího úseku odbočovacího pruhu ).
Připojení na dvoupruhovou silnici bez připojovacího pruhu se navrhuje s menšími hodnotami 
oblouku nez odbočení ( rozhled ).

OBSLUŽNÁ DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ V PROSTORU 

KŘIŽOVATEK

Nívrhové rychlostí ve směrových obloucích větvi ODZ

3 KŘIŽOVATKY MDCR
OOBOR POZEK

KOMUNKACi
VZOROVÉ

LISTY

VL 3
610.03

95.09



DLOUHÉ PRŮPLETOVÉ ÚSEKY

PRUPLETOVY USEK

průplet na přídatném pruhu

dvojitý průplet na přídatném 

pruhu

průplet na přídatném pásu

průplet na překrytu odbočovacího 
a připojovacího pruhu

PRŮPLETY NA VĚTVÍCH

- délka průpletového úseku je vzdálenost mezi fyzickými čely jazyka ostrůvku 
viz VL3.2ip.35, VL3.321.01 nebo ČSN 736102

- průpletové úseky jsou popsány v ČSN 736102 čl. 5.2.6.2, 6.5, 7.1.10, 7.3, příloha E

3 KŘIŽOVATKY
PRŮPLETOVÉ ÚSEKY

MDCR
ODBOR POZEM 

KOMUhöCAQ
VZOROVÉ

LISTY

710.01
Ty?y Olouhýcti prOplefoyých tisekS



M■ZS 3.50

O

2x0,25 0,25
t Vof

O se smerovým sloupkem

* 3,50 2x0,25 p,50

O o
s chodníkem ( vn ^ 60km/h
jiné príklady viz

VL 1 Vozovky a krajnice

+
0,25

it
3.50 2x0,25 x - viz poznámka

tí
O o

s ocelovým svodidlem

prekážka

yr— viz poznámka 
2x0,25 cf wu

s betonovým svodidlem 

prekážka

betonové prahy a 2m

POZNÁMKA :
- základní šířka přídatného pruhu je 3,50 m - él. 6.2.3 [2]

- šírka krajnice podél přídatných pruhů se řídí čl. 6.6.A [23
- a = šířka průběžného jízdního pruhu
- ocelové svodidlo JDS podle TP63 " Ocelová svodidla na pozemních komunikacích ’’ ( 

x = vzdálenost líce svodidla od překážky závisí na deformační hloubce svodidla
a požadavcích na třídu úrovni zadržení podle IP 59.

- betonové svodidla podle směrnice ” Betonové svodidlo " ( 1993 MDČR ) 
c* ■ vzdálenost líce a rubu svodidla ( dle výrobce )
wu = mezní posun svodidla závisí na deformační hloubce svodidla a požadavcích na 

třídu úrovně zadržení podle TP 59.

1994 MDCR

3 KŘIŽOVATKY
prOpletové úseky

Základní příklady prOpietu na přídatném pruhu

MDCR
ODBOR POZEM 

KOHUHKACi

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
710.02

95.09



b x - viz poznámka 9,00

2x0,25
Sf i 3.50 r 3'50

------------------ ^—

2x0,25 0,50 0,25
_____ L'__ k________

n.
 0

,8
1

- t\ >
1 ' 1

-©
1

,0
1 1 1

.. J
© BSS 

betonové svodidlo 
spínané

0,50 min.
-M--------

9,00

(T) postranní 
dělící pás 
^min = 1.50m 

vn - 60km/h

^ (?) ODS

0,50 oboustranné
-— distanční svodidlo

x - viz poznámka na 

i______ VL3.710.02

2:1.10 0,8021,10 2x0,25

5—pevná 
i' prekážka

-viz poznámka na 

VL3.710.02

0,50,2x0,25

pevná
překážka

betonové prahy á 2m
(Z) dvě betonová svodidla se zeminou

- b = kategorijní šířka '
- c = šířka zpevněné krajnice
- 0,50 = šířka nezpevněné části krajnice u S, R, D, bezpečnostní odstup u M
- x = s - 2 x 0,Í8m, s = šířka paty betonového svodidla a je různá podle výrobce
- základní šířka přídatného pruhu je 3,5Qm El. 6.2.3. [2]

- šířka krajnice podél ořídatných pruhů se řídí El. 6.6.4. [2]
- ocelové svodidlo podle TP 63 " Ocelová svodidla na pozemních komunikacích ” ( 1994 MDČR ) 

ODS se používá tam, kde je možné zajistit s ohledem na příčnou deformaci svodidla šířku 

pásu min. 3.00 m
- betonové svodidlo podle směrnice '' Betonové svodidlo " ( 1993 MOČR | 

c* * vzdálenost líce a rubu svodidla l dle výrobce )
wu = mezní posun svodidla závisí na deformační hloubce svodidla a požadavcích na funkční 

třídu úrovne.-zadržení podle TP59

ds= vzdálenost líce jednostranných svodidel se zeminou závisí na prostorových možnostech

3 KŘIŽOVATKY
prOpletové úseky

ZáVladní pFíklaoy prOpletj na přidatném pásu
VZOROVÉ

LISTY

MDCR
ODBOR POZEM

KOMUNKAQ

VL 3
710.03

95.09



✓ * ** *
PODÉLNÉ CARY :

i = 0,125 i = 0,25

V1a

Vlb

min. 30m
-7^

min. 30m

min. 30m
4°.125 ( mezera }

-tK

V2a
. 12 (18) 6 12(18} 6 12(18) , 6 

■vM ^—4-----------^^

J 6(9)“ T 6(9}“ T 6(9)“ 6(9)1

ŕ 3
H 1,5/3

0,5/0,5
V2b ^^-^—,3,,—,3^-^

min. IQOm ( 50m v obci )

3 1,5
-hŕ *h 3/1,5

1,5/1,5

0,5/0,5

V2c = = = = _ =

VB ___________________
636 3636 363636

1,5/1,5 

0,5/0^

* 0,125
.( mezera )

- *0,125 ( mezera )

-ř

- ^0,125 ( mezera )

-¥ it 3/1-5 

VODÍCÍ ČÁRY :

V4

1,5/1,5 

0,5/0,5

Údaje Jsou v mefrech.

1,5/1,5 

0,5/0,5

3 KŘIŽOVATKY
PŘÍKLADY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Rozněry posilných a vodicích čar

MDCR
ODBOR POŽER

komunikací

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
810.01
95.09



TVAR :

ŠIPKY JEDNODUCHÉ :

ŠIPKY SLOŽENÉ :

Plocha 1,1 resp. 1,3m2

ROZMÍSTĚNÍ : OPAKOVÁNÍ ŠIPEK :

ostatních PK : v obci 3 - 5x

D, R, místní tř. A : mimo obec 5x

POZNÁMKA i

Délkové rozměry směrových šipek na dálnicích, rychlostních silnicích a místních komunikacích 
funkční skupiny A jsou dvojnásobné než u ostatních pozemních komunikací.

Údaje jsou v metrech.

3 KŘIŽOVATKY
PŘÍKLADY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

810.02
Směrové šipky - tvar a rozmístěni LISTY



PREDBEŽNE ŠIPKY : 
. V9b TVAR:

• ROZMÍSTĚNÍ : v obci 3x min.

mimo obec 5x

PŘÍČNÁ ČÁRA PRERUŠOVANÁ 
DOPLNENÁ SYMBOLEM 
" DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ " 

V5b

PŘÍČNÁ ČÁRA PŘERUŠOVANÁ 
TVOŘENÁ TROJÚHELNÍKY :

v v \av

MDCR
ODBOR POZEM. 

KOMUHIXACi

VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
PŘÍKLADY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

810.03
Predbežne šipky a příčné čáry přerušované LISTY



Hlavní komunikace vn = 80 km/h

20m , "A

c- Cla Z

Vedlejší komunikace 

vn = 60 km/h

r č. Dlb

c. D35b

Vedlejší komunikace 

vn = 60 km/h.,

Hlavní komunikace 

v„ = 80 km/h

POZNÁMKA : Značení j)odle vyhlášky FMV: č. 99/1989 SÍ!

Podrobněji pojednávají TP ľ Zásady pro dopravní značení na. PK" (1995), vydalo MD ČR.

MDCR
ODBOR POZDI 

KOMUNKAQ
VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
PŘÍKLADY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přfctady úrovňovi křSovarky mimo obec

810.04
LISTY



Hlavní komunikace ■

qm 1

9EQ 'a

K '2 
'2

Qfe

Ä
/

iniiiiii

,-V5

■ Vedlejší komunikace

■r- -J-
'O
m
O

O HD-

■Bit ■oV5iP
o<

D
Lx*
Ov

J-

n<

D

*25m
■?H-----7‘

25 - W

25 - 50m

V

££B

č. Cla

č. c;

č. D36

č. Dlh

^3

~y

en
o

en
o
3

POZNÁMKA : Podrobněji pojednávají TP"Zásady pro dopravní značení na PK" (1995) vydalo MD ČR 

ZnačeníjDodle^vyhlášky FMV č.99 / 1989 Sb. Pozor na umísFiní značky V5 do místa 

skutecne zajištěného rozhledu.

3 KRIŽOVATKY
PŘÍKLADY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Príklady úrovňové kniovsíky v obci

MDČR
ODBOR POZÉR

komunikací

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
810.05

95.09



POEQ 'I

- 4 A A-TíOEa 'i
začáťek pruhu pro 
odbočení

POEQ 1

konec křižovahky

konec klínového náběhu

začáfek klínového náběhu

č. D30c

č. D30b

-J i. D30a

POZNÁMKA : Značení podle vyhlášky FMV č. 99 /1989 Sb.

Podrobněji pojednávají TP"Zásady pro dopravní značení na PK",(1995), vydalo MD ČR.

MDCR
ODBOR POZEři 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ

3 KŘIŽOVATKY
PŘÍKLADY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

810.06
Přiklad ínačeni deltovité dálniční křižovatky UŠTY



VZDÁLENOST PŘEJEZDU STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU V TRASE

KOMUNIKACE —sťavební práce, údržba, nehoda a podobně

a) p ^

---------------------^ ^____

■dočasně obousměrný provoz 

cca 3 - 5 km
7^

PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ PŘEJEZDU STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU V 
PROSTORU OSMIČKOVÉ KŘIŽOVATKY

POZNÁMKA :

Vzdálenost- přejezdů středního dělicího pásu v trase čtyřpruhové komunikace se 

-rtjüJ. v s°uladu s požadavky správce komunikace ( zimní údržba, opravy, nehody atd ),

Vjeid a výjezd z větve mimoúrovňové křižovatky na polovinu čtyřpruhové komunikace 

s dočasným obousměrným provozem je možné realizovat pouze bez kolizních bodů.
Přejezd do protisměru je podrobně rozpracován v TP" Zásady pro přechodné dopravní 
značeni na PK" (1995), vydalo MD ČR.

3 KŘIŽOVATKY
PŘEJEZD STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU

Umístění přejeidu středního dělicího pásu

MDCR
ODBOR POZDI 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
LISTY

VL 3
910.01

95.09

05555555555555558555555



LEGENDA POZNÁMKA

1)

znackovacf knoflíky 
opakoval každých 500 - 1000m

^Doposúdusé-.navrhcyBiy přejezdy«sfredniho;dělicího pásu v délce 40 m. Vetší délka 
-stie^ifio.deliaHo .pásu”.135nř.broožňujerprovésf/'ií«£>rové vedení přejezdu s parametry 
.zajiitujícirai rýchlejší prflijezdíjvozidel. Plynulost-provozu v případě větší dopravní zátěže 

; je možné, upravit dopravním iznacéním přejezdu’dvěma jízdními pruhy t VL3.910.03 ).
Vzdálenosti na obrázku*jsouivsjmetrech; ; -yo •

3 KŘIŽOVATKY MDČR
' PŘEJEZD STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU

ODBOR POZEM. 

KOMUNIKACI

VZOROVÉ
_______

Dopravní značení přejezdu středního dětRiho pásu jedním jízdním pruhem LISTY
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POZNÁMKA :

-Osvědčená praxe ze zahraničí, oddělující rychlý a pomalý 

•- pruh, hlavně u kamionů.

: i . jiôpôscid'ďe navrhovaly 'pěejextiy :středního..dělicího pásu v délce 40 m. Větší délka 

^středního délic^io = pásuj 135 m‘umožňuj v: provést směrové vedený přejezdu s parametry^ 
-•^zajišřujícímErýchlejšbprůjezd-vožidel. .Vyznačení.př,ejezdu s dvěma jízdními pruhy zvýší 

■j plynulost provozu: v -príoadě.cvětší dopravní zátěže, a proto se doporučuje navrhovat. 

Vzdálenosti na'obrázku jsou v.imětnech.i j •*>u.-.v
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Dopravní značení přejezdu středního dělicího pásu dvěma jízdními pruhy LISTY
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PŮDORYS .1 : 200 . ,0
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betonový obrubník 

15/25 dl. 1,0m do 
betonu (c 16/20-3b)

:nvi 2.5%

vrstva pro zatrávnění ti. 100mm
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Detail umístění odvodnovacího 
žlabu v místi přejezdu 
dělicího pásu při dostředném 
sklonu vozovky;
( viz VL2.213.05 ).

zpevnění vozovky

Beton 
c 16/20 - 3b

p- betonový obrubník 

15/25 dl. 1,00m do 
betonu (c 16/20-3b)

beton prostý 

c 16/20-3b i

/. t0,00 2 5«/#

.':r: nn

beton B 7,5

kabelový prostup

POZNÁMKA i
Zpevnění středního dělicího pásu 
dl. 40,Om se provádí u jednopruhového 
přejezdu, u dvoupruhoveho přejezdu 
se provádí zpevnění dl. 135,Om 

viz VL3. 910.02 a VL3.910.03.

hásypový^materiál 
se zhutněním

0,75 0,75

viz VL2.213.05

— kamenivo 8/16

— trativodní trubka

— beton B7,5 nebo štěrkopísek

0,75 0,75
r

^ t..U Li,ľ ; “-qui-v.-i * /Y jl-: • *:
v v MDCR

ODBOR POZEM. 
KOMUNIKACÍ

VZOROVÉ

VL 3
910.04
95.09
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r VIZ VLZ.Zlp.Ub’ - ............
— kamenivo 8/16

— • trativodní; trubka

— beton B7,5 nebo štěrkopísek
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Detaily řešení přejezdu středního dělicího pásu



a) NEZÁVISLÉ OSAZENÍ BETONOVÉHO SVODIDLA A OCELOVÉHO 
SVODIDLA

šířka středního
-náběhový díl dělicího pásu náběhový díl-

<1 C=>

b) PEVNÉ SPOJENÍ OCELOVÉHO A BETONOVÉHO SVODIDLA
ODS = oboustranné

přechodový dílec disťanční svodidlo

betonového svodidla^ ŘEZ B - é

3 i g

(—vir smernice 
Betonové svodidlo 
část B

přechodová část ODS 12m 

sloupky po 1,33m 
bez distančních dílů

■t-----------1

i i i ' i~ i i

-strední idelici c

i—eš------j.

přechodová část ODS 12m 

sloupky po 1,33m 
bez distančních dílů
*--------------------------------—Tř

el OBQUSTRANNÉ BETONOVÉ SVODIDLO OSAZENÉ V CELÉ DÉLCE 
STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU

rozebíratelná část svodidla

<=l t
oboustranné 

betonové svodidlo

v době přejezdu se standartní dílec 
vymění za náběhový koncový

r
---------------— —— —-------------------------- 1—-------------- ------------------

POZNÁMKA : Řešení podle obr. a) a c) je Jednodušší a výhodnější.

U řešení^ podle obr. b) kromě vyšší pracnosti dochází ke zkrácení délky přejezdu o 16m.
Podrobné detaily svodidel jsou vyznačeny v TP63 Ocelová svodidla na pozemních komu

nikacích ” 1 199A MDCR ) a ve směrniciBetonové svodidlo " ( 1993 MDČR ).

3 KŘIŽOVATKY
PŘEJEZD STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU

Uspořádání svodidel přejeiou sfředniho dělicího pásu
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