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1. Úvodní část

1.1 Všeobecně

Tyto Technické podmínky (dále jen TP) platí pro navrhování, zřízení a údržbu zpoma

lovacích prahů na místních komunikacích. Zpomalovací prahy jsou součástí pozemní komu

nikace a lze je umisťovat pouze na místních komunikacích funkčních tříd Dl, Cl až C3, v 

odůvodněných případech i B2, eventuálně na průtazích silnic III. třídy, na základě povolení 

silničního správního orgánu. Zpomalovací prahy může silniční správní orgán povolit jen se 
souhlasem příslušného Dopravního inspektorátu Policie ČR, vlastníka a nebo správce 

pozemní komunikace (dále jen PK) a pokud návrh odpovídá těmto TP. Výjimky z TP povo
luje Ministerstvo dopravy ČR.

Rozvoj automobilismu měl celosvětově velký vliv na urbanistické řešení sídelních 
útvarů a současně i na charakter výstavby komunikací. Při návrhu komunikačního systému 
se do popředí dostával automobil, všechny komunikace byly navrhovány tak, aby automobil 
projížděl ke svému cíli rychle, pohodlně a bez omezení. Při těchto návrzích bylo právo chod
ce jako obyvatele sídelního útvaru povětšinou potlačeno, a to i na komunikacích obslužných 

a nemotoristických.

Dnes zjišťujeme, že tento přístup byl nesprávný především na komunikacích funkční 
skupiny C a D. Na těchto komunikacích je třeba navrhnout takové řešení uličního prostoru, z 
kterého bude na první pohled zřejmé, že chodec, cyklista a automobilista mají stejná práva a 
povinnosti. Je ponechán komfort používání automobilu, bez kterého si většina obyvatel již 
nedovede život představit, avšak je poskytnut větší prostor chodci i na místech, kam dosud 

měl omezený přístup.

K tomu aby chodec mohl uliční prostor využívat, ať už při příčném přecházení (funkční 
skupina C), nebo využívání celého prostoru (D 1), nestačí pouze osadit dopravní značky a 
přitom ponechat široké, rovné komunikace beze změny. Pro chodce je nebezpečnější, když 
při snížené rychlosti jeden řidič z deseti nerespektuje dopravní značku, než když chodec 
očekává auta jedoucí rychlostí 60 km.h'1. Při nových návrzích uličního prostoru musí řidič 
jednoznačně pochopit, že komunikace je navržena na nižší rychlost (např. 20 km.h'1.) resp. 
musí být fakticky donucen tuto nižší rychlost dodržet cestou opatření dopravního zklidnění, 
mezi kterými právě zpomalovací prahy jsou hodnoceny jako velmi účinné.

Dosáhne se tímto i dalšího cíle, totiž že pro řidiče bude nevýhodné použít těchto komu
nikací pro dosažení svého cíle a pojede raději po sběrných komunikacích, i když bude trasa 

delší.

Návrh zklidnění dopravy na místních komunikacích vyžaduje komplexní přístup k 
řešení všech otázek jak dopravních, tak mimodopravních (hlediska urbanistická, architekto
nická, estetická, sociologická, hygienická, psychologická, atd.), nejen dané komunikace, ale 
i okolní sítě. Komplexní řešení musí obsahovat též následnou praxi - užívání, t.j. řešení 
otázek provozu, údržby, oprav, rekonstrukce a správy. Technické podmínky "Zpomalovací 
prahy" respektují tato hlediska a umožňují rozšíření tohoto stavebně-dopravního opatření v 
České republice.

3



1.2 Názvosloví

□ Zpomalovací práh,

je stavebně-dopravní zařízení ke snížení nežádoucích rychlostí vozidel nebo k 
dodržování dovolených rychlostí vozidel na místních komunikacích. Toto zaří
zení působí na řidiče nejen opticky a zvukově, ale především fyzicky umělou 
změnou výškových podmínek na vozovce, která ovlivní průjezd vozidla. K 
odlišení od opticko-akustických brzd se zavádí nadvýšení 15 mm jako hraniční,

□ Široký příčný práh,
□ Úzký příčný práh,

□ Zpomalovací polštář,
D Široký příčný práh integrovaný s přechodem pro pěší,

G Zvýšená plocha,

jsou specifické typy zpomalovacích prahů a definice těchto pojmů jsou obsaženy 
v jejich popisu v rámci kapitoly 3.

1.3 Použité pojmy

Pro lepší srozumitelnost textu technických podmínek se zavádějí tyto pojmy. Jejich 
obsah vyplývá z uvedených schémat:

k - plocha prahu,
1 - délka prahu,
m - šířka prahu,

n - horní plocha prahu,

ľ - délka horní plochy prahu,

m' - šířka horní plochy prahu,

o - výška prahu,

g - rampa prahu,

h - boční náběh prahu.

OBRUBNÍK

ODVODŇOVACÍ
PROSTOR

k = I k m
KOMUNIKACE

ODVODŇOVACÍ
PROSTOR
OBRUBNÍK

'E

i?
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2. Technická část - obecné zásady

2.1 Použití

Zpomalovací prahy jsou jedním z opatření dopravního zklidnění typu fyzických 
omezení rychlosti vozidel (speed reducers), která působí na řidiče změnou stavebních 
podmínek komunikace pro jízdu vozidla. Mimo již zmíněné změny výškových podmínek, 
patří do této skupiny zúžení vozovky, náhlá změna směrových poměrů (šikana), výrazná 
změna povrchu vozovek a opticko-akustická brzda. Velmi často jsou tato opatření kombi
nována do jednoho celku nebo soustavy a tím je dosahováno výraznějšího účinku, neboť 
řidič je ovlivněn působením změny několika parametrů komunikace současně.

Zpomalovací prahy jsou zásadně používány na místních komunikacích, především 
funkční třídy Dl a Cl až C3, za určitých podmínek i na průtazích silnic III. tříd obcemi 
(funkční třída B2), kde je větší intenzita pěších.

V podstatě jde o tři základní situace, ve kterých zpomalovací práh má přispět k dodr
žování :

□ lokálního úsekového rychlostního limitu,
□ snížené rychlosti v zóně dopravního omezení ve smyslu vyhlášky Federálního 

ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komuni
kacích (pravidla silničního provozu),

□ 20 km.řf1 v obytné zóně nebo pěší zóně ve smyslu téže vyhlášky.

2.2 Způsob působení

Parametry zpomalovacího prahu by měly dovolovat během přejezdu jeho plochy 
bezpečnou jízdu vozidla se sníženým pohodlím řidiče a dalších cestujících ve vozidle, které 
odpovídá vertikálnímu zrychlení max. 0,7 g, pokud řidič dodrží předepsanou rychlost jízdy. 
Je třeba si uvědomit, že zpomalovací práh určitého tvaru působí dynamicky různě na 
projíždějící vozidla podle jejich druhu (hmotnosti, rozvoru, pérování atd.) a rychlosti jízdy, 
proto je potřeba parametry zpomalovacích prahů odvozovat ze znalosti jejich působení na 
různá vozidla tak, aby účinek odpovídal požadavku na dodržování žádoucích provozních 
podmínek na příslušné komunikaci.

Zpomalovací práh působí fyzicky zejména :

□ výškou prahu,
□ změnou podélného sklonu nájezdu (nájezdové rampy prahu),
□ délkou prahu,
resp. kombinací těchto parametrů nebo celým typem prahu.

Pro vozidlo jedoucí určitou rychlostí platí: Čím vyšší práh, čím strmější sklon nájezdu, 
čím kratší práh, tím je účinek prahu na toto vozidlo vyšší. Zpomalovací práh se navrhuje 
přiměřeně tomu druhu vozidel, který má být ovlivněn k vytvoření žádoucích provozních 
podmínek, odpovídajících funkci příslušné komunikace. Podstatné rozdíly jsou zejména 
mezi nároky osobních automobilů a autobusů.

Každý zpomalovací práh snižuje rychlost vozidel (v určitém jejich rozpětí) jen na urči
tou vzdálenost. Je-li úsek komunikace delší, je potřeba práh zopakovat (resp. nahradit jiným
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adekvátním zklidňovacím opatřením), což je důležité nejen z hlediska zachování co nej stále
jších nízkých rychlostí pro bezpečnost chodců, ale i z hlediska ochrany životního prostředí, 
neboť velké vzdálenosti mezi jednotlivými opatřeními jsou příčinou četných akcelerací a 
brzdění, což vede k nárůstu emisí a hluku.

Průběh rychlostí průměrného vozidla v úseku komunikace je znázorněn v grafu 2.2.1, 
zejména je patrný lokální účinek zpomalovacího prahu a potřeba jejich opakovaní při delších 
úsecích.

V závislosti na žádoucí rychlosti v příslušném úseku komunikace se doporučují tyto 
vzdálenosti mezi prahy :

50 km.h"1 .... 200-250 m

40 km.h"1 .... 120- 150 m

30 km.h-1 .... 50- 75 m

10-20 km.h"1 .... cca 30 m

2.3 Podmínky zřízení

Výchozí informací pro návrh zpomalovacího prahu je znalost nejvyšší dovolené rych
losti pro provozní podmínky na daném úseku komunikace nebo v daném území, respektující 
potřeby všech účastníků silničního provozu, tzn. i chodců a cyklistů, na základě znalostí o :

□ parametrech a funkci komunikace,
□ rozsahu intenzit a skladby silničního provozu,
□ dopravní nehodovosti,
□ způsobu využití okolních ploch,
□ dosahovaných (předpokládaných) rychlostí na předmětném úseku komunikace 

bez realizace zpomalovacích prahů.

Aby zpomalovací práh netvořil pro neinformovaného řidiče neočekávanou změnu v 
podmínkách jízdy, je nezbytné využít všech možností, jak na existenci jednotlivého zpoma
lovacího prahu nebo celé jejich soustavy včas upozornit. Zpomalovací práh musí být ozna
čen umístěním příslušného svislého dopravního značení v dostatečné vzdálenosti ve smyslu 
vyhlášky FMV 99/1989 Sb. a podle TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích". Zpomalovací práh musí být dobře viditelný řidičům přijíždějících vozidel, 
proto se nezřizuje v nepřehledném směrovém oblouku nebo vrcholovém zaoblení, ani blízko 
za ním (minimální vzdálenost je dána zajištěním rozhledu pro zastavení).

Ke zlepšení viditelnosti se zpomalovací práh zvýrazňuje speciálním vodorovným 
značením na rampách a osvětlením (kapitola 2.7 a 2.8) a obvykle i změnou konstrukčního 
materiálu oproti povrchovým vrstvám přiléhající vozovky.

2.4 Členění podle typů

Široké rozpětí náležitostí zpomalovacích prahů ve vztahu k důvodům jejich zřízení na 
místních komunikacích, jak je uvedeno v kapitole 2.2, nesplňují všechny typy zpomalo
vacích prahů stejným způsobem. Použitím odpovídajícího typu zpomalovacího prahu -
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odlišného celkového stavebního uspořádání i jednotlivými parametry - se dosahuje požado
vaného účinku na projíždějící vozidla v konkrétních místních podmínkách a při tom se 
vytváří příznivější prostředí pro další účastníky dopravy i obyvatele přilehlého území.

V podstatě jsou k dispozici 4 základní typy zpomalovacích prahů :

□ úzký příčný práh,
□ široký příčný práh (obsahující i kombinaci s pěším přechodem),
□ zpomalovací polštář,
□ zvýšená plocha.

Podrobný popis jednotlivých typů zpomalovacích prahů je obsažen v kapitole 3, která 
je doplněna o specifikace úpravy prahů pro snažší průjezd vozidel hromadné dopravy.

Při výběru vhodného typu zpomalovacího prahu pro konkrétní podmínky by neměla být 
uplatňována jen technická hlediska, ale musí být respektována specifika příslušného území 
po stránce možných odlišných nároků na estetiku začlenění nového prvku dopravního 
zklidnění do dané nebo nově vznikající architektury prostoru. Tato hlediska mohou ovlivnit 
zejména volbu technického provedení zpomalovacího prahu po stránce výběru jeho typu, 
použitého materiálu a způsobu odvodnění. Nej vyšší estetickou úroveň a možnost začlenění 
do okolí poskytují zvýšené plochy, nebo různé kombinace zpomalovacích prahů s jinými 
zklidňovacími opatřeními (zejména zúžením a posunem osy jízdního pásu nebo pruhu), 
které dávají možnost uplatnění i vzrostlé zeleně v těsné blízkosti vozovek.

2.5 Konstrukční řešení

Konstrukce zpomalovacích prahů je závislá na :

□ jejich geometrickém tvaru,
□ velikosti dopravního zatížení a
□ skladbě dopravního proudu.

Na stávajících komunikacích je možné rozhodnout o definitivní konstrukci zpomalo
vacího prahu až po provedení průzkumu a zjištění složení stávající konstrukce vozovky.

Kryt zpomalovacího prahu bývá nejčastěji dlážděný nebo z asfaltových směsí 
hutněných nebo litých. Lze však použít i konstrukci tuhou z betonu. Velmi často se použí
vají konstrukce smíšené, u kterých jsou rampy (resp. i náběhy) dlážděné a zbytek konstrukce 

z asfaltových směsí nebo z betonu.

Samostatnou skupinu tvoří montované zpomalovací prahy z dílců, které mohou být u 
některých typů zpomalovacích prahů specifickým řešením potřeby.

Nej jednodušší příčné prahy široké i úzké lze pro zklidnění obytné zóny navrhovat z 
litého asfaltu (LA) střednězrnného nebo hrubozrnného se zvýšenou tuhostí. Konstrukce 
dvouvrstvého prahu je po obvodě ukotvena do stávající vozovky (obr. 2.5.1) do předem 
vybouraných nebo vyfrézovaných kapes. Za účelem zvýšení tuhosti celé úpravy zpomalo
vacího prahu a zvýšení bezpečnosti provozuje třeba obě vrstvy LA ihned po jejich položení 
podrtit suchým, nejlépe předobaleným kamenivem frakce 4-8, resp. 6-8. Kamenivo je 
třeba do podkladové úpravy zaválcovat lehkým válcem. Před pokládkou LA je třeba, aby 
povrch staré vozovky byl čistý, suchý, zbavený prachu a všech mechanických nečistot. 
Vnější svislá pracovní spára musí být před pokládáním LA opatřena vhodnou zálivkovou
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hmotou, aby došlo k dokonalému spojení konstrukce prahu se starou vozovkou. Celková 
tloušťka obou vrstev LA nesmí překročit 80 mm.

Dlážděné kryty se nej častěji provádějí z betonových tvarovek nebo drobných 
dlážděných kostek z přírodního kamene. Dlažba se ukládá nej častěji do lože ze suché malty 
nebo na urovnanou vrstvu z hrubého drceného kameniva frakce 8-16. Jádro prahu, je-li 
potřebné, může být z kameniva zpevněného cementem, z podkladního nebo válcovaného 
betonu nebo ze štěrkodrtě vhodné zrnitosti.

Při použití asfaltových hutněných směsí do krytu prahu se použijí obdobné směsi jako 
v přilehlé vozovce. Jejich tloušťka se pohybuje v závislosti na výšce prahu od 40 do 120 
mm. Jádro prahu může být z obalovaného kameniva a ze stejných materiálů jako v případě 
krytů dlážděných. Při realizaci prahu je třeba zajistit jeho dokonalé ukotvení do stávající 
vozovky. Svislé pracovní spoje je třeba zajistit vhodnou zálivkovou hmotou, vodorovné 
styky se v případě potřeby opatří spojovacím nátěrem z asfaltové emulze.

Konstrukce zvýšených ploch a zpomalovacích prahů větších plošných rozměrů, pokud 
se realizují jako novostavby, se navrhují a provádějí stejným způsobem jako ostatní vozovky 
pozemních komunikací. Přechodovou konstrukci rampy a náběhu je možné provést podle 
obr. 2.5.2.

Provádění zpomalovacích prahů je třeba věnovat maximální péči vzhledem ke skuteč
nosti, že při překročení nej vyšší dovolené rychlosti může při jejich přejezdu dojít ke 
zvýšenému dynamickému namáhání.

Při provádění je třeba respektovat příslušné ČSN (viz kap. 4) či předpisy.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat detailům odvodnění a inženýrským sítím, které se 
nacházejí v místě prahu nebo v jeho těsné blízkosti.

2.6 Odvodnění

Konstrukce zpomalovacího prahu nesmí být překážkou pro dokonalé odvodnění komu
nikace. Vodu, která by se mohla hromadit na okraji zpomalovacího prahu (u větších 
zvýšených ploch i na horní ploše prahu), je třeba odvést volným (v případě zvýšených prahů 
integrovaných s přechodem pro pěší - zakrytým) žlabem a svést do uličních vpustí 
(stávajících nebo i nově navržených). Doporučuje se zřízení vpustí na okraji zpomalovacího 
prahu k zachycení srážkové vody přitékající podél obrubníku.

Základní prvky konkrétního řešení odvodnění jsou uvedeny ve výkresové části při 
popisu uspořádání některých zpomalovacích prahů. Použití překrytého příčného odvodňo- 
vacího žlabu k zachycení vody by mělo být řešením jen výjimečným pro městská centra v 
náročných výškových poměrech.

Dobrá znalost místních podmínek pro odvodnění může být významnou informací při 
stanovení konkrétního umístění zpomalovacího prahu.
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2.7 Dopravní značení

Dopravní značení je nezbytným předpokladem pro spolehlivou a bezpečnou funkci 
zpomalovacího prahu. Dopravní značení má odpovídat charakteru dopravního režimu území 
a vychází z TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".

A) Svislé dopravní značky

Základní svislou dopravní značkou, užitou k označení zpomalovacího prahu, je 
dopravní značka č. A 7 "Nerovnost vozovky", doplněná dodatkovou tabulkou dle TP 65 
"Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (obr. 2.7.1).

V případě, že je nutno snížit maximální dovolenou rychlost při přejezdu přes zpomalo
vací práh (v závislosti na jeho konstrukci) nebo v úseku následujícím, lze dopravní značku 
číslo A 7 "Nerovnost vozovky" na úrovni zpomalovacího prahu doplnit dopravní značkou č. 
B 20a "Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 2.7.2) a 50 - 100 m (podle charakteru pozemní 
komunikace) před tuto značku umístit dopravní značku č. A 7 "Nerovnost vozovky", doplně
nou odpovídající dodatkovou tabulkou E 3a (obr. 2.7.3). Platnost dopravní značky č. B 20a 
"Nejvyšší dovolená rychlost" je nutno ukončit dopravní značkou č. B 20b "Konec nejvyšší 
dovolené rychlosti", pokud to nevyplývá z obecných pravidel silničního provozu.

V případě, že je nutno označit více zpomalovacích prahů za sebou se umisťuje 50 - 100 
m před první zpomalovací práh dopravní značka A 7 "Nerovnost vozovky" doplněná dodat
kovou tabulkou dle TP 65 a dodatkovou tabulkou č. E 4 "Délka úseku" (obr. 2.7.4).

B) Vodorovné značení - optické zdůraznění

Vodorovné značení se má použít vždy. Použití je různé dle typu dopravního režimu 

území, nebo lokality.

Na obousměrných komunikacích, kde při použití zpomalovacího prahu je zachována 
dostatečná šířka obou jízdních pruhů, se použije k oddělení protisměrných proudů vozidel 
dopravní značka V la "Podélná čára souvislá".

V případě, že je šířka vozovky (mezi obrubníky) větší než 6,0 m, tj. umožňující 
odlišení protisměrných jízdních pruhů značkou V la, se provede dopravní značení dle obr. 

2.7.7.

Vodorovné dopravní značení zpomalovacího prahu, odsazeného od obrubníku, se 
provede podle obr. 2.7.8. Při větších šířkách pozemní komunikace může mít tato úprava 
doplňkový efekt "zúženého profilu", event, s další možností dle obr. 2.7.9.

Zpomalovací prahy, integrované s přechodem pro pěší, se vyznačí též dopravní 

značkou V 7 "Přechod pro chodce".

Vodící proužky je nutné vyznačit dopravní značkou V 4 "Vodící čára".

Vodorovným značením (bílé trojúhelníky nebo šachovnice) se zdůrazní především 
rampy prahů (příklady jsou uvedeny v obr. 2.7.7 až 2.7.9). Zdůraznění rampy (náběhové 
hrany) lze zvýšit navíc barevným i materiálovým odlišením ramp i horní plochy prahu od
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vozovky. Pokud zřízení zpomalovacího prahu vede k zúžení průjezdního prostoru tak, že 
nelze vyznačit jízdní pruhy pro každý jízdní směr samostatně, pak se značky V la neužívá.

C) Značení zpomalovacích prahů v různých dopravních režimech

Cl) Zóna s dopravním omezením

V oblasti s dopravním omezením (např. "zóna 30"), vyznačené dopravní značkou D 
48a "Zóna s dopravním omezením", by měly být zpomalovací prahy konstruovány tak, aby 
umožnily přejetí nejvyšší dovolenou rychlostí dle příslušného dopravního omezení (např. 30 
km.h'1). Navíc se doporučuje každý zpomalovací práh vyznačit i svislou dopravní značkou č. 
A 7 "Nerovnost vozovky", doplněnou dodatkovou tabulkou viz obr. 2.7.1.

Důsledné, úplné značení prahů uvnitř zóny by se mělo posoudit individuálně podle 
velikosti zóny.

C2) Obytná zóna

V obytné zóně, vyznačené značkou D 49a "Obytná zóna", platí zvláštní ustanovení o 
provozu, t.j. řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1.

Zpomalovací prahy, konstruované na tuto rychlost, nevyžadují samostatné svislé znač
ky, použije se pouze prvků barevného odlišení od přilehlé vozovky.

Pokud konstrukce zpomalovacích prahů umožňuje pouze nižší rychlosti než je stano
vený limit, pak každý prah je nutné doplnit i svislým značením.

C3) Pěší zóna

Pěší zóna je oblast, kde platí zvláštní ustanovení o provozu v pěší zóně. Údaje o tom, 

pro koho je vjezd do pěší zóny povolen a případně v jaké době, se uvádějí na vstupech do 
zóny dopravními značkami D 50a "Pěší zóna" a D 50b "Konec pěší zóny". Uvnitř pěší zóny 
se zpomalovací prahy nenavrhují, nebo jen v odůvodněných případech.

C4) Zpomalovací práh, umístěný samostatně

Každý zpomalovací práh, umístěný samostatně, se vyznačuje zpravidla v jeho úrovni 
dopravní značkou č. A 7 "Nerovnost vozovky" doplněnou o dodatkovou tabulku dle TP 65 
"Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích", a dopravní značkou č. B 20a 
"Nejvyšší dovolená rychlost" (obr. 2.7.5).

Navíc v dostatečné vzdálenosti před touto značkou (50 - 100 m dle charakteru komuni
kace), se má umístit dopravní značka č. A 7 "Nerovnost vozovky", doplněná odpovídajícími 
dodatkovými tabulkami (obr. 2.7.3).
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2.8 Osvětlení

Pro zdůraznění funkce a odlišnosti zpomalovacího prahu od okolních jízdních podmí
nek se předpokládá umístění prahu v blízkosti zdroje osvětlení, nebo zřízení vlastního zdroje 
světla. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zpomalovacímu prahu integrovanému s přecho
dem pro pěší. Při posouzení dostatečnosti stávajícího osvětlení nebo při návrhu nového 
osvětlení je třeba vycházet z ČSN 36 0410.

2.9 Údržba

Zajištění údržby nevyžaduje větší speciální opatření, jen je třeba zesílit péči o dobrou 
funkci odvodňovacích zařízení, zejména po stránce čistoty žlabů a vpustí. Plochy zpomalo
vacích prahů je možno čistit strojově spolu s okolními úseky komunikací.

Při zimní údržbě musí být existence zpomalovacích prahů dostatečně respektována a 
všechny práce prováděny včas a s náležitou opatrností, zejména v oblasti ramp prahů, aby 
nedošlo k poškození jak ramp prahů, tak používaných mechanismů. K odstranění menších 
vrstev sněhu a náledí je možno používat chemických rozmrazovacích látek.
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3. Technická část - typy
3.1 Široký příčný práh

A) Základní charakteristika

Široký příčný práh představuje standardní typ uspořádání zpomalovacího prahu, který 

je určen ke snížení nežádoucích rychlostí a dodržování dovolené rychlosti vozidly v celé 
škále působení, obvykle v rozsahu 20 - 40 km.h'1, s možností stanovení konkrétního účinku 
na jednotlivé složky dopravního proudu, resp. na převažující druh vozidel, používajících 
příslušnou komunikaci.

Volbou parametrů (výšky prahu, změny podélného sklonu rampy, délky prahu) lze 
vytvořit příčný práh pro konkrétní komunikaci a vozidla dopravního proudu s takovým účin
kem na vozidlo, aby dodržením dovolené rychlosti došlo jen k mírnému narušení pohodlí 
jízdy, tzn., že tvar prahu odpovídající rozměrům vozidla, které má být rychlostně omezeno, 
snižuje pohodlí na míru přijatelnou jak pro řidiče, tak cestující ve vozidle. Tento účinek je 
výsledkem působení všech zmíněných parametrů, ale právě délka je charakteristickým 
rozměrem tohoto typu zpomalovacího prahu. Délka prahu resp. délka horní plochy prahu, by 
měla být větší než je rozvor vozidel, pro něž je zpomalovací práh určen. Široký příčný práh 

působí na vozidlo jako celek, kdežto úzký příčný práh působí na každou nápravu vozidla 
zvlášť. Zejména je tento vliv významný u kloubových autobusů nebo trolejbusů.

B) Rozměry a použití

Úvodem lze uvést obvyklé rozměry širokých příčných prahů :

Výška prahu : 50 až 120 mm.

Podélný sklon ramp (resp. relativní změna 

k podélnému sklonu komunikace) : 1 : 5 až 1 : 25 - pro osobní automobily,

1 : 10 až 1 : 40 - pro autobusy, trolejbusy.

Délka prahu : 4,0 až 6,0 m - pro osobní automobily,

7,0 až 10,0 m - pro autobusy, trolejbusy,

11,0 až 15,0 m - pro kloubové autobusy a 
trolejbusy.

Poměrně široká rozpětí uvedených hodnot navazují na dříve uvedené souvislosti mezi 
funkcí prahu a jeho tvarem.

Podle tvaru podélného řezu se rozlišují široké příčné prahy :

□ lichoběžníkový,
□ trojúhelníkový,
□ stupňovitý,
□ kruhový,
□ vlnový - složený z kruhových oblouků,

- sinusovitý.
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Přehled těchto tvarů uvádí obr. 3.1.1 a 3.1.2, je však nutno upozornit, že v těchto 
obrázcích uvedené rozměry jednotlivých prahů neznamenají zajištění stejných rychlostních 
podmínek pro průjezd vozidel. Dimenzování uspořádání (geometrie) širokých příčných 
prahů je věnována zvláštní část této kapitoly. Na druhé straně mohou uvedené výškové údaje 
příčného prahu vlnového tvaru sloužit pro zhotovení šablony v reálném měřítku pro 
konkrétní případ (neboť délkové měřítko je v tomto případě proměnné) jako způsob zajištění 
přesného tvaru během stavby.

Existují rozdílné nároky na estetickou úroveň prahů v konkrétních podmínkách měst a 
obcí. Významnou úlohu při tomto rozhodování má totiž řešení detailu příčného prahu podél 
obrubníků v souvislosti se způsobem odvodnění a do určité míry i lepších možností pro 
jízdu cyklistů. Jsou v podstatě dvě možnosti, jednak přimknutí ramp prahu i horní plochy 
prahu (pokud ovšem tvar prahu tuto plochu obsahuje) k obrubníku, jednak ukončení prahu 
ve vzdálenosti 0,25 m (resp. i více - min. 0,75 m - jako pruh pro cyklisty) od obrubníku 
pomocí bočních náběhů a tudíž ponechání plochy u obrubníku v původních výškách. V 
tomto smyslu je řešení rozlišováno i ve výkresové části.

Lichoběžníkový tvar představuje často používaný zpomalovací práh (obr. 3.1.3), 
zejména pokud má sloužit současně jako přechod pro pěší; vytvoření horní plochy prahu 
rovnoběžné s původní vozovkou a přimknuté k obrubníku (obr. 3.1.4) je totiž nutným před
pokladem jeho dobré funkce nejen pro chodce, ale i pro tělesně postižené (vozíčkáře). 
Dalším předpokladem dobré funkce širokého příčného prahu lichoběžníkového tvaru integ
rovaného s přechodem pro pěší je vyřešení odvodnění horní plochy prahu a přilehlé chodní
kové plochy, nejlépe zakrytým odvodňovacím žlabem. Pokud jde o délku horní plochy 
prahu, ta musí vycházet z potřebné šířky pěšího přechodu (v obr. 3.1.4 použita šířka 3,0 m 
jako minimální pro tento účel) a z 0,5 m širokých odsazení od ramp prahu na obou stranách 
přechodu pro pěší. Na obr. 3.1.5 je uvedeno schéma uspořádání prahu lichoběžníkového 
tvaru v úpravě s bočními náběhy tzn. nevhodného pro zřízení přechodu pro pěší, ale umož
ňující snažší průtok srážkové vody podél obrubníků. Předností lichoběžníkového tvaru je 
poměrně dokonalá znalost jeho působení na různá vozidla při různých rychlostech, získaná 
výzkumem v Dánsku, což dovoluje přizpůsobovat tento práh specifickým potřebám 
ovlivnění rychlostí určitého druhu vozidel (viz dále).

Trojúhelníkovitý tvar může být považován za poměrně jednodušší z hlediska stavební
ho provedení, ale z hlediska účinku na vozidla se může blížit úzkému příčnému prahu, 
zvláště při délkách prahu < 4,0 m, což by vedlo k vyššímu účinku na vozidla, než je poža
dováno u tohoto typu zpomalovacích prahů.

Stupňovitý tvar, provedený z dlažby a kamenných obrubníků, splňuje estetické nároky 
určitého prostředí. Mohl by sloužit jako přechod pro pěší ve starší historické zástavbě. 
Počet a uspořádání stupňů není předepsáno, do určité míry by se tento tvar mohl vytvořením 
větší horní plochy prahu blížit lichoběžníkovému tvaru.

Vhodnost použití širokých příčných prahů kruhového a vlnového tvaru není v praxi 
různých evropských zemí hodnocena stejným způsobem 1). Kruhový tvar prahu byl 

výzkumně analyzován natolik (Dánsko), že je možno získané poznatky použít k zdůvodni- 
telnému dimenzování tvaru prahu pro určité podmínky (viz dále). Obě varianty řešení detailu 
širokého příčného prahu podél obrubníků (buď v přimknuté podobě nebo odsazené použitím 
bočních ramp) je možné použít u všech uvedených tvarů prahů. Vykreslení uspořádání 
lichoběžníkového tvaru v obou těchto variantách (obr. 3.1.3 a 3.1.5) je doplněno ještě 
vykreslením těchto variant při kruhovém tvaru prahu (obr. 3.1.6 a 3.1.7).
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Široký příčný práh lze, jak již bylo v předchozím textu uvedeno, dimenzovat k plnění 

požadovaného účinku na určitý druh vozidel a k dodržování žádoucích rychlostí jízdy. V 
rámci již zmíněného výzkumu účinku širokých příčných prahů na osobní automobily a auto
busy v Dánsku byl analyzován lichoběžníkový a kruhový tvar prahu. Výsledky jsou uvedeny 
ve dvou tabulkách pro rozpětí rychlosti jízdy osobních automobilů 20 až 50 km.h'1 a jim 
odpovídající rychlosti autobusů.

Pro lichoběžníkový tvar příčného práhu (výšky 100 mm) platí tyto parametry rampy v 
závislosti na rychlosti vozidel:

Žádoucí rychlost 

osobních automobilů 
[km.h-1]

Délka rampy 
[m]

Podélný sklon Odpovídající rychlost 
autobusů 
[km.h'1]

20 0,7 1 : 7
25 0,8 1 : 8 5
30 1,0 1 : 10 10
35 1,3 1 : 13 15
40 1,7 1 : 17 20
45 2,0 1 : 20 25
50 2,5 1 : 25 30

3,3 1 : 33 35
4,0 1 : 40 40

Pro kruhový tvar příčného prahu (výšky 100 mm) platí tyto parametry tvaru celého 
prahu v závislosti na rychlosti vozidel:

Žádoucí rychlost 

osobních automobilů 
[km.h1]

Poloměr
[m]

Délka úseče 
[m]

Odpovídající rychlost 
autobusů 
[km.h'1]

20 11 3,0 5
25 15 3,5 10
30 20 4,0 15
35 31 5,0 20
40 53 6,5 25
45 80 8,0 30
50 113 9,5 35

180 12,0 40

1) Široké příčné prahy kruhového a vlnového tvaru jsou běžně používány v některých 

zemích (např. ve Velké Británii a Dánsku), v některých jiných zemích jsou považovány za 
příliš přísné (SRN, Rakousko). Provedeny jsou nej častěji z asfaltových směsí.
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K tabulkám lze uvést, že osobní automobily přejíždějí příčné prahy příslušných 
rozměrů rychlostí o 5 km.h'1 nižší, než je žádoucí rychlost a přejezd při této rychlosti je jen 
mírně nepohodlný. Při zachování ostatních rozměrů prahů, pak snížení výšky prahu pod 100 
mm bude znamenat zvýšení rychlosti vozidel a zvýšení výšky prahu nad 100 mm může 
způsobit poškození vozidla. Opakují-li se zpomalovací prahy ve vzdálenostech, jak jsou 
uvedeny v kap. 2.2, řidiči běžně zrychlují v mezilehlých úsecích o 5 km.h'1, takže rychlost 
vozidla na celém úseku nepřesáhne hodnoty žádoucí rychlosti. Obě tabulky uvádějí současně 
i rychlosti autobusů, odpovídajícím způsobem ovlivněné příslušnými parametry příčných 
prahů, a jak patrno, tyto rychlosti jsou o 15 až 20 km.h'1 nižší než žádoucí rychlosti osobních 
automobilů.

C) Zvláštní specifika

Poměrně velký počet uvedených tvarů širokých příčných prahů se nepochybně během 
času zúží v praxi na ty tvary, s kterými budou nej lepší zkušenosti nejen z hlediska účinku na 
vozidla, ale i z hlediska racionalizace jejich výstavby a údržby. Při rozšiřování zpomalo
vacích prahů do dalších míst bude hodně záležet zda je přijme veřejnost jako pomoc k 
získání bezpečnějšího prostředí na místních komunikacích. K získání nej lepších zkušeností 
může pomoci odpovědný přístup k výběru řešení a dobrá kvalita provedení.

3.2 Úzký příčný práh

A) Základní charakteristika

Pro velmi výrazné omezení rychlosti (do 10 km.h'1), především kde je nutné téměř 
zastavení vozidla z důvodů nebezpečnosti místa (nepřehledné výjezdy z hromadných garáží 
a jiných ploch s omezeným rozhledem, nebo při vjezdech do odlišného dopravního prostředí 
např. při vjezdu do místní komunikace funkční třídy Dl) se mohou užít i prahy velmi krátké 
délky. V tomto případě musí být práh umístěn alespoň na délku vozidla od místa možného 
střetu. V každém případě jsou kratší než rozvor osobních vozidel, zpravidla kratší než 1 m 
(obvykle 0,3 - 1,0 m).

Úzký příčný práh přejížděný vyšší rychlostí může způsobit poškození vozidla nebo 
ztrátu kontroly nad vozidlem, a proto je jeho použití omezené jen ve zvlášť zdůvodněných 
případech. Přejezd přes úzký práh začíná velmi pomalou rychlostí nebo dokonce po zasta
vení vozidla před prahem.

B) Rozměry

Úzký příčný práh je nejěastěji tvaru válcové úseče o výšce 80 - 100 mm (obr. 3.2.1). 
Trojúhelníkový tvar se pro úzké prahy nedoporučuje, protože rozdíl sklonů ve vrcholu je 

značný.

Jsou-li přesto užity je nutné, aby délka úzkého trojúhelníkového prahu byla dvojná
sobná než pro stejný účel uvažovaný práh válcovitého tvaru.
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C) Specifika - materiály

Užívané materiály jsou nejen běžné silniční materiály pro kryty, tj. beton, dlažba a 
hutněné asfaltové směsi nebo litý asfalt jako u širokých prahů, ale též je používána tvrzená 
guma, event, vyztužená ocelí.

Každý úzký příěný práh je nutno barevně vyznačit čemožlutou kombinací úpravy 
povrchu.

Prefabrikáty jsou v rozměrech podle obr. 3.2.2 a 3.2.3, často opatřené protiskluzovým 
povrchem. Výrobce musí předložit dokumentaci (TP, výkresy) výrobku ke schválení MD 
ČR k používání na PK. Součástí dokumentace musí být i způsob jejich užití a způsob jejich 

připevnění k vozovce.

3.3 Zpomalovací polštář

A) Základní charakteristika

Zpomalovací polštáře jsou druhem zpomalovacích prahů, ale na rozdíl od příčných 
prahů nepokrývají celou šířku komunikace. Při užití v oblastech s omezeným či zakázaným 
přístupem nákladních vozidel, ale s připuštěním provozu autobusů event, trolejbusů, jejich 
použití umožňuje bezkonfliktní průjezd těchto vozidel, avšak ztěžuje rychlý průjezd 
osobních automobilů. Rozměry zpomalovacího polštáře, především jeho šířka (měřená 
napříč komunikací), dovoluje autobusům městské dopravy, vzhledem k rozchodu kol auto
busů, přejet plochu polštáře bez nutnosti na něj najíždět koly.

B) Rozměry

Doporučuje se šířka polštáře, včetně bočních náběhů, v rozměrech 1,6 - 1,7 m, max. 
2,0 m. Užší jsou dovoleny pouze v případech kombinace polštáře se šikanou nebo zúžením, 
kdy vozidla jedou šikmo k ose komunikace.

Přitom sklon bočních náběhů, které při nepřesném najetí autobusu mohou být též 
pojížděny, by neměl přesáhnout sklon 1 : 4. Podélné sklony ramp při nájezdu na polštář by 
neměly být strmější než 1:8, což přispívá k redukci rychlosti jízdy osobního automobilu na 
max. 30 - 35 km.h'1. Podélné sklony ramp by měly odpovídat podélným sklonům ramp na 
široké příčné prahy pro uvažovanou redukovanou rychlost. Délka polštáře (ve směru jízdy) 
odpovídá délce širokého příčného prahu pro osobní automobily, obvykle se doporučuje max. 
délka polštáře 3,5 - 4 m. (obr. 3.3.1)

Aby zpomalovací polštář byl účinnou překážkou pro rychle jedoucí osobní automobily, 
musí být dodržena maximální boční vzdálenost polštářů (jsou-li dva či tři v příčném řezu) 
mezi sebou a též jejich vzdálenost od obrubníku. Doporučuje se v rozmezí 0,75 - 1 m, které 
nutí osobní automobily vjet alespoň jedním kolem nápravy na polštář, zatímco průjezd 
cyklistů a vozíčkářů (na Dl), ale bohužel i motocyklistů, je výškově nerušen. Výška polštáře 
by neměla přesáhnout 0,08 m.
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C) Specifika

Užití zpomalovacích polštářů je možné při různých šířkách příčného řezu komunikace 
od zúžených míst šířky 3,0 m mezi obrubami, až do šířky 9,0 m, a to vhodnou kombinací 
jednoho, dvou či tří zpomalovacích polštářů v příčném profilu (obr. 3.3.2) a jejich vzájem
nou vzdáleností.

Zpomalovací polštáře nemohou tak účinně ovlivňovat rychlost jako příčné prahy. Proto 
se doporučuje zmenšit v podélném směru jejich vzdálenost, obvykle se požaduje 80 m.

Při vhodných rozměrech a dispozici může správné umístění zpomalovacích polštářů umožnit 
rychlejší průjezd nejen autobusům a hasičským vozidlům, ale i průjezd rozměrnějším 
sanitním ambulancím, na rozdíl od příčných prahů, jejichž umisťování do ulic intenzívně 
pojížděných ambulancemi (v blízkosti jejich dep, nemocnic, stanic prvé pomoci apod.) se 
obvykle nedoporučuje.

Materiálem je nejčastěji dlažba, nebo asfaltové směsi, event, prefabrikované gumové 
bloky. Svislé a vodorovné značení je obdobné jako u příčných prahů.

3.4 Zvýšená plocha

A) Základní charakteristika

V podstatě jde o zvýšenou vozovku podobného lichoběžníkového řezu jako u příčných 
prahů, jen s tím rozdílem, že jsou delší (více než 10 m), takže i větší vozidla mají vždy 
všechna kola současně na zvýšené ploše.

Další odlišností jsou velmi mírné sklony ramp.

Funkcí zvýšené plochy je :

□ vytvořit optický dojem příčného přerušení jízdní plochy a vytvořit homogenní 
dopravní prostředí s určitým rychlostním limitem (20 až 40 km.h'1),

□ zkulturnit, zlepšit estetický dojem uličního prostoru, architektury ulice,
□ zvýšit pozornost a ohleduplnost řidičů vůči chodcům a cyklistům,
□ vytvořit podmínky pro bezbariérový pohyb pěších.

B) Rozměry, použití

Zvýšené plochy se navrhují na :

□ křižovatkách (viz obr. 3.4.1),
□ vjezdech do zón s dopravním omezením (rychlosti 30, 40 km.h'1 - viz obr. 3.4.2),
□ mezikřižovatkových úsecích na celou délku např. při úpravách obytné nebo pěší 

zóny,
□ mezikřižovatkových úsecích částečně tj. pouze v pásech dl. cca 10 m pro 

zdůraznění lokální specifiky, např. při přechodu dětí před školou, nebo křížení 

pěší trasy (viz obr. 3.4.3),
□ v místech zastávek tramvají, na jízdním pruhu mezi hranou nástupiště a chodní

kem (tzv. "vídeňská zastávka").
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Profil je obdobný jako u příčných prahů :

Výška plochy : 80- 100 mm.

Sklony ramp : 1 : 7 až 1 : 25 podle rychlostního limitu.

Šířka a délka : v úseku na celou šířku jízdního pásu,
v ostatních případech až k hranicím plochy (k obrubníku).

C) Zvláštní specifikace

Velký důraz je kladen na výrazné odlišení povrchu zvýšené plochy (materiálem, 
barvou) od ploch vozovky a chodníků. Doporučuje se zdůraznit hranici mezi zvýšenou ploc
hou a chodníkem nepřerušeným obrubníkem event, s nepatrným výškovým rozdílem 20 mm 
a odlišnou strukturou povrchu (pro lepší orientaci nevidomých).

Pro horní plochu se doporučuje světlá barva a dlažba. Pro redukování rychlosti v 
určitém úseku (např. před školou) je možné opakovat zvýšenou plochu po určité vzdálenosti 
(30 - 70 m).

3.5 Úprava prahů pro snazší průjezd vozidel hromadné dopravy

Je známo, že působení příčných prahů na různá vozidla a osoby v nich je rozdílné, 
zejména při přejezdu příčných prahů osobními automobily a autobusy. Při stejné rychlosti na 
tomtéž příčném prahu pociťuje zejména řidič v autobuse, ale i cestující osoby, výrazně 
nepříjemnější vertikální zrychlení než v osobním automobilu. Podle měření v zahraničí se 
udává, že autobus by musel přejíždět přes stejný příčný práh rychlostí až o 15 - 20 km.h'1 
nižší, aby vyvolané vertikální zrychlení bylo stejné jako při přejezdu osobního automobilu. 
Dojde-li k rozhodnutí umístit příčné prahy na komunikaci, po které kromě osobních automo
bilů jezdí i pravidelné autobusové nebo trolejbusové linky MHD, je nutné zajistit takové 
opatření, které sníží toto nepříznivější působení příčných prahů na uvedená vozidla MHD a 
na osoby v nich, neboť jinak by použití příčných prahů značně znevýhodňovalo hromadnou 
autobusovou či trolejbusovou dopravu.

Jednou z možností je zřízení vyhrazeného pruhu pro vozidla hromadné dopravy, na 
kterém příčný prah nebude zřizován, zatímco na vedlejších pruzích určených pro ostatní 
dopravu tomu tak bude. Nevýhodou tohoto řešení je potřebná velká šířka komunikace, a dále 
nebezpečí využívání vyhrazeného pruhu k objezdu příčného prahu ostatními vozidly. 
Určitým kompromisem je zřízení zpomalovacího prahu i na pruhu vyhrazeném pro autobusy 
(trolejbusy), ale s parametry odpovídajícími pro jejich přejezd žádoucí rychlostí. Toto řešení 
je přijatelné zvlášť v případě, že zpomalovací práh je integrován s přechodem pro pěší 
souvisle přes všechny jízdní pruhy.

Druhou možností v úzkých ulicích, kde nutně musí osobní vozidla i autobusy MHD 
používat stejný jízdní pruh, se doporučuje provést odlišně podélný tvar příčného prahu v 
závislosti na odlišném rozchodu kol autobusů a osobních vozidel. Jsou to tzv. H-prahy 
(nebo též K-prahvl širokého typu (obr. 3.5.1), kde v rozmezí podle rozchodu kol autobusů se 
provádí práh delší či s menším úklonem rampy, aby se snížilo vertikální zrychlení na přija
telnou míru pro osoby v autobuse (obr. 3.5.2). Toto řešení se předpokládá v ulicích, na
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kterých je zamezen či omezen provoz nákladních automobilů, kterým by autobusový práh 
umožňoval též průjezd vyšší rychlostí.

Třetím způsobem umožňujícím pohodlnější průjezd autobusům a trolejbusům 
hromadné dopravy, je zřizování zpomalovacího polštáře. Přerušení příčného prahu je v 
dimenzích, které zajišťují průjezd kol autobusů v mezerách mezi zpomalovacími polštáři, 
neovlivněný vertikálním zrychlením. Osobní vozidla, která mají užší rozchod kol, musí však 
alespoň dvěma koly na jedné straně vozidla přejíždět polštář a tím jsou nucena ke snížení či 
dodržování určené rychlosti (kap 3.3).
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4. Souvisící předpisy

Zákon 135/61 Sb.o pozemních komunikacích (silniční zákon) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Federálního ministra vnitra č. 99/1989 Sb. o pravidlech provozu na pozemních 

komunikacích (pravidla silničního provozu) ve znění pozdějších předpisů

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích

ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování

ČSN 73 6121 Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy

ČSN 73 6122 Stavba vozovek. Litý asfalt

ČSN 73 6123 Stavba vozovek. Cementobetonové kryty

ČSN 73 6124 Stavba vozovek. Kamenivo stmelené hydraulickým pojivém

ČSN 73 6125 Stavba vozovek. Stabilizované podklady

ČSN 73 6126 Stavba vozovek. Nestmelené vrstvy

ČSN 73 6129 Stavba vozovek. Postřiky a nátěry

ČSN 73 6130 Stavba vozovek. Emulzní kalové zákryty

ČSN 73 6131-1 Stavba vozovek. Dlažby a dílce. Část 1 - Kryty z dlažeb

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
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5. Výkresová část
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ÚČINEK JEDNOTLIVÉHO PRAHU NA RYCHLOST VOZIDLA

ÚČINEK OPAKOVÁNÍ PRAHŮ

max.Vt

max.V

ÚČINEK OPAKOVÁNÍ PRAHŮ V KRATŠÍCH VZDÁLENOSTECH

------vo-------max.Vt ^.

max.V

Legenda :
VO - rychlost vozidla neovlivněného prahem

VI (2) - rychlost vozidla 1 (2) ovlivněného prahem

max. Vt - maximální rychlost dopravního proudu účinkem jednoho prahu

max. V - maximální rychlost dopravního proudu účinkem skupiny prahů

Obr. 2.2.1 Účinnost vzdálenosti prahů na snížení rychlosti vozidla
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PŮDORYS
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Obr. 2.5.1 Schéma vyfrézování kapes pro ukotvení zpomalovacích prahů

25

O
D

FR
É
Z
O

V
Á

N
O



DETAILY :
ŘEZ A - Á
MĚŘ. 1 : 10

DLAŽEBNÍ KOSTKA 80/80 (100/100)

DLAŽEBNÍ KOSTKA 80/80 (100/100)

ŘEZ B - B'
MĚŘ. 1 : 10

* POZN.: PRO DL 100/100 NUTNO ZVĚTŠIT O 20nnm 

Obr. 2.5.2 Schéma přechodových konstrukcí ramp a náběhů
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Obr. 2.7.1

Nejvyšší dovolená lychlost 
dle typu prahu

Obr. 2.7.2

PŘÍČNÝ PRÁH

12 kmt

Obr. 2.7.3 Obr. 2.7.4

Nejvyšší dovolená rychlost 
dle typu prahu

Obr. 2.7.5

Obr. 2.7.1, 2, 3, 4, 5 Svislé dopravní značení
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~1.0 >3.0 ~1.0 ~1.0 >3.0 ~1.0

Obr. 2.7.6 Příklady variant značení ramp 

a) Vhodné pro dlažbu

E
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MIN. 6,0 PRÁH MIN. 6,0
f--------------------Ť----------------------f

V4-VODÍCÍ ČÁRA 

Vla-PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ

O*

Obr. 2.7.7 Použití značky V1a pro zpomalovací prdh přimknutý k obrubníku

— V4-VODÍCÍ ČÁRA 

^Vla-PODÉLNÁ ČÁRA SOUVISLÁ

OBRUBNÍKPATA PRAHU

Obr. 2.7.8 Vodorovné značení zpomalovacího prahu odsazeného od obrubníku 

nebo při větších šířkdch komunikace s efektem "zúženého profilu”

PRÁH

OBRUBNÍK

Obr. 2.7.9 Příklad kombinace zpomalovacího prahu se zúžením vozovky
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Obr. 3.1.3 Široký příčný prčh lichoběžníkového tvaru

- přimknutý k obrubníku
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Obr. 3.1.4 široký příčný práh lichoběžníkového tvaru
- integrovaný s přechodem pro pěší
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Obr. 3.1.5 Široký příčný prčh lichoběžníkového tvoru

- odsazený od obrubníku
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Obr. 3.1.6 široký příčný práh kruhového tvoru

- přimknutý k obrubníku
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Obr. 3.2.1 Příčný řez úzkým příčným prahem

Obr. 3.2.2 Přiklad prefabrikované rampy příčného prahu

Obr. 3.2.3 Příklad prefabrikovaného prvku úzkého příčného prahu
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Obr. 3.3.1 Doporučené rozměry zpomalovacích polštářů
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Obr. 3.3.2 Možnosti příčné dispozice zpomalovacích polštdřů při různých šířkách komunikace
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ZVÝŠENÁ PLOCHA
LEGENDA :

Jízdní pús, parkování

Zvýšená plocha 

Společná zvýšená plocha 

Chodník

Obr. 3.4.1 Křižovatek

Obr. 3.4.2 Vjezdy do zón s dopravním omezením

j, -10m j, 30-7pm j, ^10m

Obr. 3.4.3 V mezikřižovatkových úsecích
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Obr. 3.5.1 Geometrické prvky H-prahu

Obr. 3.5.2 Perspektivní pohled H-prahu
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