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1. ÚvoDNÍ ČÁsr
1.1 Všeobecně

Týo technické podmínky platipro navrhování úprav prutahů silnic obcemi (dále jen,,průtahů") ve smyslu
moderních trendů v dopravní politice, dopravním inženýrství, územním plánování, dopravním urbanismu
i architektuře. Smyslem procesu nového utváření a dopravního zklidňování prutahů je dosažení vyšší
bezpečnosti všech účastníků silničního provozu' zlepšení podmínek pohybu chodců a cyklistů, optimalizace
funkčního využiti komunikace a jejího okolí' zvýšení estetické úrovně prutahu azmirněnizátěže Životního
prostředí emisemi a hlukem od dopravy.

orientace na evropské pojetí problematiky uťváření prostoru komunikací' kteréízce souvisí s harmonizací
legislativy s legislativou EU, vede k tomu, že ýto technické podmínky nemohou být zce7av souladu s ČsN
73 6|10. Tato norma odráži stav znalostí v době svého vzniku azatim nebyla revidována.

odstavce v těchto TP, které nejsou v souladu s ČsN 73 61l0, jsou označeny šedým podtiskem.

l.2 UžitíTP

1.2.1 Rozsah platnosti

Tyto TP platí pro navrhování úprav prutahů silnic I. a II. třídy (dle ČsN z: 6 1 10 funkčn i tÍidy B 1 popř'
B2neboB3)asilnicIII.třídy(funkčnítřídyB2,B3,popř. C2,C 1).KúpravámprutahůdletěchtoTPnení
třeba souhlasu s odchylným řešením od ČsN 73 6110,pokud se nejedná o prutah silnice I. nebo II. třídy, pro
kteý je nutný tento souhlas oa Řso Čn-rÚ Praha'

Většina uvedených principů a stavebních prvků je při citlivém přístupu použitelná i na jiných MK
s významným podílem dopravní funkce. Zásady uvedené v těchto TP lze použit i pro navrhování nových
prutahů.

Poznámka: Pro účely těchto TP se termínem ,,průtah" rozumí termín ,,průjezdní úsek silnice" ve smyslu zákona
č.1 3/1997 Sb'

1.2.2Zprůsob užití
Tyto TP poskytují úvodní orientaci pro dopravní zklidňování prutahů, uvádějí přehled nejdůležitějších

stavebních prvků' které jsou pro moderní utváření prostoru těchto komunikací k dispozici, stanoví základní
zásady a kritéria (podmínky) jejich aplikace a prezentují příklady možností skutečných řešení.

Vzhledem k variabilitě možností pŤiúiti ruzných prvků a projekčních principů tyto TP neposkytují a ani
nemohou poskytnout univerzální návod pro úpralu konkrétní komunikace . Konkrétní stavební řešení je ve
velké míře dáno dopravně-inŽenyrskou a projekční zkušeností, citem a podrobnějšími znalostmivazeb mezi
stavebním a dopravně-provozním uspořádáním komunikace a bezpečnosti na ní. Velký vliv na návrh nového
stavebního uspořádání komunikace mátéž přítomnost a uspořádání inženýrských sítí pod vozovkou, takže
je nezbytné návrh konzultovat s příslušnými správci sítí.

1.3 Definice problému

1.3.1Všeobecně

Prutahy jsou součástí silniční sitě azpravidla i hlavními komunikacemi v obcích, u kteých se nacházejí
nejen ruzné instituce (radnice, kostel, škola, pošta)' ale také obytné domy, obchody, služby azastávky veřejné
dopravy. Z existence rizných druhů aktivit pak vyplývá, že prutahy plní nejen funkci dopravní (zejména pro

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



r. ÚvoonÍ ČÁsr

prujezdnou dopravu), ale mnohdy i funkci obslužnou, pobytovou a společenskou. Rozmanitost jejich
funkčního v5,užiti vede k různorodosti zájmi jednotlivých skupin účastníků silničního provozu a občanů,
cožznamenázdrojnebezpeči, konfliktů a koncentraci dopravních problémů (viz obrázekl).

Z hlediska moderní koncepce utvďení pozemních komunikací prutahy často lykazuj izejména\to nedostatky:

l stejné šířkové uspořádání komunikace jako v extravilánu s důrazem na plynulou a rychlou
jízdu motorových vozidel,

r předimenzované šířky jízdních pruhů pro motorovou dopravu na úkor potřeb nemotorizovaných
účastníků dopravy a dalších funkcí sídelního útvaru,

r absence stavebních prvků pro usnadnění přecházení (např. lávky' podchodyo střední dělicí
ostrůvky a vysazené chodníkové plochy),

l ú.zké nebo chybějící chodníkyo překážky v chodnících znesnadňující chůzi a vyhýbání,

r podél průtahů nejsou vybudovány stezky (resp. pruhy) pro cyklisty,

r velký bariériový účinek komunikace zhoršující podmínky pohybu pěších a zvyšující rizika při
přecházení.

Z výše uvedených nedostatků pak vyplývá řada nepříjemných (resp. negativních) důsledků:

r vysoká nehodovost (na tyto komunikace obvykle připadá většina nehod v obcích),

r vysoká hladina dopravního hluku'
l neúměrně velký podíl zpevněných ploch na úkor zeleně a života vůbeco

r Y celkoYém obrazu komunikace dominují především jedoucí a parkující automobily.

Zdfuazřtování jen dopravní funkce prutahů se posfupně stalo překonaným apÍežitým. V současné době
je při orientaci dopravní politiky na celkovou humanizaci dopravního systému snaha poskytnout větší prostor
i jiným funkcím a aktivitám a přehodnotit kritéria kvality dopravního procesu a života v obcích a městech
obecně.

1.3.2 Problém krátkých průtahů

Výše uvedené koncepční nedostatky a z nich vyplývajici negativa jsou obzvláště markantní v případě
krátkých prutahů. obyvatelé u těchto prutahů jsou vysokými rychlostmi ohroženi ještě mnohem více, neboť
většina řidičů není ochotna na krátkém úseku bez podpůrných adaptačních (stavebních) opatření přejít na
intravilánoý jizdnirežim. Problém se prohlubuje, existuje-li navíc optický dohled odzačátku obce na její
konec. Rychlostní charakteristiky se pak téměř vůbec neliší od charakteristik v přilehlých extravilánových
úsecích arizikovážných dopravních nehod je extrémní, stejně jako ohrožení obywatel dalšími negativními
vlivy.

Krátké prutahy si1nic byvají obzvláště silně poznamenány dominující doprar,ní funkcí. Toto, kromě zpravidla
nepřiměřeně malého prostoru pro chodce a cyklisty, znamenápŤekážku pro dosažení vzhledu, typického pro
obec a odlišujícího ji od extravilánu. opticky to znunená,že dominantním prvkem není sídelní útvar' kteým
procházi určitá komunikace, ale je tomu naopak.

Ze všech výše uvedených důvodů je provádění zklidňujících opatření na krátkých priltazich obzvláště
naléhavé. Při výběru z hlediska potřebnosti a účinnosti opatření je možno orientačně vycházetznásledujících
předpokladů:

r Délkaprutahu činí 300-1000 m (zejména u těchto krátlcých prutahů lze předpokládat, že rychlostrrí
chování v přilehlých úsecích volné trasy silnice ovlivňuje rychlostní chování v obci).

r Prutah je upraven jako hlavní silnice' tj. v jeho pruběhu nejsou místa, kde je třeba snižovat
rychlost kvůli nutnosti dávatpřednost v jizdě.
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Vedení silnice je přehledné, tj. rychlostní chování není ovlivňováno zejméta oblouky o malých
poloměrech.

Dopravní zatížení prutahu leží v oblasti 2 000 až 8 000 vozidel l 24 h.

1.3.3 Průtahy silnic obcemi a obchvaty obcí
Důležitou součástí tvorby dopravního konceptu sídelního útvaru je rozhodování o způsobu vedení tranzitní

dopravy. V souvislosti s nárustem dopravních zátěži je tento problém v současnosti stále naléhavější a velká
očekávání bývajívkládána do stavby obchvatů. Toto rozhodováttívýznamně ovlivňuje budoucí postavení
a funkce stávajícího prutahu v komunikačním systému i možnosti jeho nového dopravně-technického
uspořádání (rozsah prováděných úprav).

Stavba obchvatu skutečně m.ůže (za předpokladu kvalitního návrhu) odvést rozhodující část tratzitni
dopravy mimo sídelni il/rvar a významně snižit intenzity dopravy na stávajícím prutahu' Následně je pak
možné poskytnout větší prostor nemotorizovaným účastníkům silničního provozu, nedopravním funkcím na
prutahu a provést jeho úpravu do zklidněné podoby.

obchvaty však mají i své nevýhody a mohou přinášet negativa dopravní i hospodářská. Proto je nutný
velmi odpovědný rozhodovací proces, podpořený odbornými znalostmi a objektivními argumený více stran.
Smyslem této podkapitoly je připomenout složitost problému' jeho dalekosáhlé vazby a varovat před
jednostranným pohledem. obchvaty přes současnou velkou popularitu zdaleka nejsou všelékem a velká
očekávání od řešení dopravních problémů pomocí stavby obchvatu silnice se nemusí naplnit.

Projektování obchvatů se provádí poďe ČSN '73 61'u. Trasování a uspořádání musí bý zvoleno tak, aby
obchvat zůstal obchvatem a v pruběhu následujících desetiletí se z něj nestala nová sběmá komunikace
v důsledku rozvoje osídlení (prostorové expanze) obce.

1.4 Výchozí situace

Yýchozi situaci České republiky odpovídá stav, kdy jsm e naprtÉazich zdědili zvelké části nejen ýzicky,
ale především morálně ztstaralé komunikace, které vykazýi nedostatky shrnuté v kap. 1.3. Kromě
nevhodného rozdělení disponibilních ploch a absence bezpečnostních prvků je obecným problémem
i nedostatečnávazbana funkce a aktivity, které se v okolí těchto komunikací vyskytují.

V duchu dřívějších celkově extenzivních názorí platila zásada, zachovávatnaprttazich stejné šířkové
uspořádání jako v extravilánových úsecích (velmi často i za cenlJnetwáženého bourání historicky cenných
staveb), což bylo důsledkem nesprávně pochopené předstalry tzv. homogenizace silničních tahů. Homog enizace
parametru je sice důležitou zásadou bezpečného utváření pozemních komunikací, ale obecně platí, že musí
probíhat ve Srovnatelných režimech. To znamená že extravilánové úseky komunikací je nutno
homogenizovat zvlášť a úseky komunikací v zastavěných oblastech (městech a obcích) také zvlášť,
neboť sejedná o naprosto odlišné dopravní prostředí.

Morálně zastaralé šířkové uspořádání apÍežité parametry prutahů nejsou jevem, kteý by se omezovaljen
na Českou republiku; preference rozvoje motorové dopravy a tomu odpovídající uspořádání komunikací byl
jev běžný ve všech vyspělých evropských státech. Západni státy všakjižpÍed časem pocítily neúnosnost
tohoto postoje a systém priorit zásaďně přehodnotily. To se oďráži i v modiťrkacích předpisů pro stavbu silnic
a jejich praktické aplikaci. Nové pojetí komunikací ve městech a obcích dokazují téžrozsáhIé programy
přestaveb prutahů, které vyspělé státy realizuji, resp. přesun těžiště dopravního zklidňování na hlavní
a komunikace ve městech a obcích a jeho velká politická podpora.
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obrázek 2z Nózoroý posun v prioritě rozdělování dopravních ploch
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1.5 Stanovení cílů

Zaprioittlmoderní evropské dopravní politiky již není považovánarychlá a nerušená jízda motorových
vozidel, ale snaha o trvale udržitelnou mobilitu tazákladěhledání rovnováhy a harmonizace podmínek
jednotlivých druhů dopravy (pěší, cyklistická, veřejná, individuální automobilová)' Aplikace této zásady

do problematiky průtahů v současnosti znamená především přerozdělování dopravních ploch v zájmll
bezpečnosti obecně (viz obtázek 2), zlepšování podmínek pohybu pěších a cyklistů, podmínek dopravy
v klidu (parkování) a respektováni vazeb na místní funkce a aktivity iuemí. Z toho vyplývaji i odlišné
nároky na stavebně-technické i architektonické ztvárnění prutahů.

K nejdůležitějším cílům návrhu úprav prutahů podle těchto TP v novém pojetí problematiky patří:

r respektovánípožadavku bezpečnosti silničního provozu'

1 zlepšení podmínek pohybu zejména nemotorizovaných účastníků dopravy,

r zmírnění bariérového účinku průtahů,

r rrytvoření možností pro rozvoj ostatních funkcí průtahů a přilehlého dopravního prostoru (funkce
obslužná, pobytová, společenská, atd.)'

l Zmenšeni zatiženi Íneminegativními vlivy dopravy,

l pozdvižení úlohy estetiky pojetí prostoru komunikace'

l snaha o zvětšení podílu zelených ploch a zeleně vůbec.

1.6 Názvosloví

Základní pojmy uživané v těchto TP jsou uvedeny zejména v zákotě č.I3l1997 Sb. v platném zněni,
v TP I32, ČsN z: 6100 a ČsN z: ot to'

Pro účely těchto TP se dále doplňují tyto pojmy:

Utváření prostoru komunikace - proces aplikace takových zásahi a stavebních prvků, kteý usiluje
o navození rovnováhy funkcí a aktivit, které se na dané komunikaci a okolo ní r,yskytují, při respektování
zásady nejvyšší možné bezpečnosti, dobých podmínek pro pohyb všech účastrrílď silničního provozt]' estetiky
zpracováni a šetrného vztahlk životnímu prostředí.

opatření pro regulaci rychlosti - veškerá opatření, která ovlivňují volbu jízdní rychlosti' ato zejména
formou podvědomé psychologické motivace nebo působením na dynamiku jízdy vozidla.

Rychlost Vr57" - rychlostní charakteristika dopravního proudu, která r,yjadřuje rychlost, kterou nepřekračuje
85 oÁvozidel (resp. Ťiká, že 85 oÁ z celkového počtu vozideljede touto rychlostí nebo rychlostí nižší).

opatření pro usnadnění přecházení - veškerá stavební opatření, která zmiňují bariérový účinek
komunikace a činí přecházení j ednodušším a bezpečněj ším. Mezi tato opatřeni patÍí zejména střední dělicí
ostruvky a vy sazené chodníkové plochy.

optická psychologickábrzda - soustava příčných pruhů (vodorovného značeni nebo materiálu odlišné
barvy) na vozovce, jejichŽvzájemné vzdálenosti se ve směru jizdy zmenšují a rostoucí frekvence optických
podnětů stimuluje řidiče k vybuzení pozornosti a sniženi rychlosti jízdy.

Zastávkový mys - speciální případ polžitívysazené chodníkové plochy, kteránazastávkách tramvaje
přerušuje jízdní (resp. parkovací) pruh a přivádí chodník ažna ohaj tramvajového pásu. Provoz motorových
vozidel je v prostoru zastávky veden po tramvajovém pásu.
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2. POSTUP NAVRHU A PRAVNI SOUVISLOSTI

ohledně postupu návrhu konkrétního řešení a potřebných podkladů se přiměřeně uplatní TP I32,,Zásady
návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacícho', zejménakapitoly 5 a 6. V této kapitole jsou

proto jen stručně shrnuty základni souvislosti.

2.1 Získátv ání p otřebných p o dkladů

Na začátku návrhu je potřebné poznáni stávajícího stavu, zejména jednotlivých funkčních nároků a jejich
časového a prostorového roz|ožení (zdrojů a cílů). Toto zpravid|aznamenádopravní pruzkumy resp. ziskáni
informací z rtvný ch zdroj ů o následuj ících ob lastech :

r pěší doprava

r cyklistickádoprava

r motorovádoprava

1 veřejnádoprava

r parkování

r zásobování

l sociální funkce

Důležilým hlediskem návrhu j e bezpečnost silničního provozu, prot o je nezby,tnápodrobná ana|ýza dopravní
nehodovosti se specifikací problémových míst, kteým je potřebné při návrhu věnovat zvýšenou péči.

2.2 StanoY ení zásad návrhu

Návrh konkrétního stavebně-technického řešení prutahu :,rychází z hlavního cíle, kterym je zlepšování
podmínek soužitírízných funkčních nároků na komunikaci navzájem a s funkcemi okolí' Přitom se požaduje
zajištěni dobých podmínek bezpečnosti a pohybu všech účastníků silničního provozu a respektování dalších
důležitých kritérií (estetika zpracování, šetrnost k životnímu prostředí, spokojenost uživatelů a obyvatel,
atd.).

V rámci současné obecné snahy o zlepšování podmínek pěší, cyklistické a veřejné dopravy (deklarované
mj. i evropskou dopravní politikou) nelze při návrhu vycházet jen ze stávajících intenzit a dimenzovat
infrastrukturu na tento stav' Návrh musí podporovat rozvoj dopravy šetrné k životnímu prostředí.

Při návrhu řešení prutahu se rovněž musí brát oh(edtazáležitosti týkajici se celého sídelního útvaru, resp.
zásady definované j eho územním plánem.

K nim patří:

l v5rlžití ploch a sídelní struktura,

l poloha, funkce azatiženi prutahu v síti pěší, cyklistické a motorové dopravy, jakož i dopraly veřejné,

l městotvorné a historické kvality,

l poloha v ekologicky významném systému ze|eně a systému volných ploch.

Soužití funkčních nároků naprťtazíchv zastavětých oblastech - především při zohlednění budoucího
rozvoje dopravy - není často možné zqistitjen stavebně-technickými opatřeními. Může být tedy nutné
i stanovení únosných hranic funkčních nároků (např. intenzit motorové dopravy) a tyto v územním plánu
podporovat dopravně-organizačtimi opatřeními (např. ponecháním'ízemnirezerw pro budoucí obchvat).
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Toto platí zejména, kdy ž:

l disponibilní plochy nestačí, aby uspokojily všechny funkční nároky, včetně přiměřeného komfortu
motorové dopravy'

r emise motorové dopravy jsou pro životní prostředí příliš vysoké,

r jednotlivé funkční nároky jsou tak silné, že ipÍivytlžiti všech kompenzačnich možností nepřípustně
ovlivňují jiné funkční nároky.

Definování specifických cílů a cílových oblastí projektu se může na zák|adě zásadúch politických
rozhodnutí stát i základními zásadami návrhu. Přitom je nutno se vždy pohybovat v rámci obecných cílů
definovaných v kap. l.5 a v konkrétním projektu prokénat formu jejich respektování.

2.3 Právní předpisy pro přípravu dopravní stavby a projektovou dokumentaci

Pro úpravy prutahů pořizuje objednatel, resp. investor (ŘSD, kraj, obec, případně jiná právnická nebo
fyzická osoba) doklady a dokumentaci.

Právní předpisy týkajici se přípravy dopravní stavby, včetně předpisů upravujících náležitosti projektové
dokumentace, j sou zejména následuj ící:

l Zákonč' l3ll997 Sb. o pozemních komunikacích (PK)' ve zněnizákona č.102/2000 Sb.

l Vyhláška ě. |04lI997 Sb., kterou se provádí zákon o PK, ve znění pozdějších předpisů

l Zákonč.5011976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve zněnipozdějších předpisů

r Vyhláška č' l3Il1998 Sb. o územně plánovacích podkladech aízemně plánovací dokumentaci

r Vyhláška č' I32lI998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

r Vyhláška ě. I37 lI998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

l Zákon č.24411992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí

r Směrnice pro dokumentaci staveb PK

P)ZNÁMKA: Zde jsou uvedeny jen základní próvní předpisy; další související předpisy viz kapitota I3.

Z dokumentace musí býzÍejmé, jak byly splněny požadavky objednatele, ýsledky proj edtání, rozhodnutí
orgánů státní správy, podmínky předchozího stupně projektové dokumentace, podmínky územního plánu,
zda je předložené řešení v souladu s právními předpisy' se zájmy dotčených stran a jak byly řešeny případné
střety zájmů.
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3. oBECNÉ PDŽADAVKY A KRIrÉnn PRo
NAvRHovÁxÍ ÚpRAv PRŮTAHŮ

3.1 zák|adní parametry a kritéria návrhu

Při navrhováni iprav prutahů (resp. jakékoli místní komunikace) beze zbytku platí obecný požadavek
snahy o vzájemnou vyváženost zastoupených druhů doprar,y, funkčních nároků a ostatních důležitých
charakterist1k. Zrizného podílu jednotlivých funkcí ataké z ruzné polohy v iaemi (centrální nebo okrajová
část sídelního útvaru' přítomnost nebo nepřítomnost zástavby) pak lyplývají odlišnosti ve ztvárnění konkrétní
komunikace av pollžívánirizných návrhových prvků a jejich souboru (kombinací).

Nejdůležitější veličiny aparametry,které návrh každé komunikace v sídelním útvaru ovlivňují, lze shrnout
následovně:

r využití ploch a sídelní struktura,
l poloha, funkce a dopravní zatížení v síti pěší' cyklistickéo automobilové' jakož i veřejné dopravy,

l městotvorné a historické hledisko.

Základnimi kritérii, které musí návrh konkrétního řešení provázet, jsou zejména:

r maximální bezpečnost a dobré podmínky pohybu všech účastníků silničního provozu,

r adekvátnivazba komunikace na aktivity v jejím okolí,

r šetrnost k životnímu prostředío

l estetická úroveň zpracování obrazu komunikace.

Je patrný odklon od kritérií a návrhových zásad uplatňovaných dříve:

r rychlý prujezd obcí,

r komfortní šířkové uspořádání'

l přímá, co nejkratší cesta zastavěnou částí'

l vyloučení nebo omezení styku chodců a cyklistů s motorizovanou dopravou,

l umožněnípředjíždění.

3.2 optimalizace jízdní rychlosti

Rychlost jízdy je rozhodujícím parametrem, kteý ýše zmíněná kritéria ovlivňuj e zcelazásadně. Důležiým
principem při navrhovániiprav prutahů ve vazbě na bezpečnost (a další výše uvedené požadavky) je tedy
optimalizace jízdní rychlosti. Tato optimalizace přitom velmi úzce souvisí s požadavkemjednoty parametrů
stavebních a provozních, resp. snahou o přiblížení se tomuto ideálnímu stavu. Příklad významu rychlosti
z hlediska možnosti odvrácení nehodové situace je na obrázkl3.

3.2.1 Rychlost jízdy a možnosti souladu funkčních nároků
.x,Cím vyšší je jizdni rychlost, tím obtížnější je soužití a větší vzájemné konflikty jednotlivých druhů dopravy

i dalších funkcí sídelního útvaru (a naopak). opttmalizace jizdni rychlosti na úroveň přiměřenou pro daný
úsek j e tedy nej en v zájmubezpečnosti a dobých podmínek pohybu nechráněných účastníků dopraly (chodců
a cyklistů), ale i umožnění hladkého pruběhu jízdnich manévrů, v intravilánu obvyklých. Podle charakteru
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prutahu silnice jde např. o parkování, zásobování, připojování, odbočování, otáčení, vjezdy avýjezdy
z objektů, pozemku atd. I v těchto případech vysoká jízdní rychlost působí kontraproduktivně a navíc zvyšuje
hlučnost, emise a spotřebu pohonných hmot.

P)ZNÁMKA Kdyby se podařilo snížit rychlost dopravního proudu z dnes běžných hodnot 65-70 km/h na 50 km/h,
potom by to přineslo pokles hlučnosti o zhruba 2-3 dB, cožje subjektivně přibližně o třetinu až o polovinu (lze doložit
pomocí Metodilq pro výpočet hluku ze silniční dopraýy Z r' 1995). Tento ýsledekje adekvótní stavu, kdy by při nezměněné
rychlosti stejnou měrou poklesla intenzita dopravního proudu.

obrázek3z Příklad významu rychlosti pro možnost odvrócení nehodové situace
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P)ZNÁMKA k obr 3: obrázek znázorňuje ýznam jízdní rychlosti pro bezpečnost na příkladu srovnání rozdílu
brzdění před chodcem z počáteční rychlosti 50 km/h a 60 km/h. Vstoupí-li chodec do dráhy vozidla jedoucího 50 km/h
na takovou vzdálenost, že řidič próvě stačí před chodcem zastavit, potom ve stejné situaci při počáteční rychlosti 60 ktn/h
je nehoda neodvratná avozidlo naráží do chodce ještě rychlostí 40 km/h s lysokou pravděpodobností těžlqlch nósledků.
Kdyby počáteční rychlost činila 70 km/h (což je v česlrych obcích spíše pravidlem než výjimkou), potom vozidlo narazí
do chodce rychlostí 57 km/h a nósledlry jsoufatální'

3.2.2 Zoh|edňování faktoru rychlosti v návrhu uspořádání komunikace
Komunikacemábýtnavržena tak' aby nenabizeIamožnosÍ jizdy rychlostí výrazně vyšší než dovolenou.

V opačném případě (objektivně) nazákladě,,nabídky" ze strany předimenzovaných návrhových parametrů
komunikace vznlká,,poptávka" po rychlosti na straně řidičů. Řiaie i s menším právním vědomím pak logicky
nabídku využivají a jedou rychleji (těch je většina), odpovědní řidiči sice rychlost dodržují, ale i oni jsou
frustrováni subjektivně velmi pomalou jízdou. Takto vznikající nerovnoměrnost v dopravním proudu
je zdrojem konfliktních situací (najíŽdění na vozidlo vpředu, velký počet předjíždění) .Dochénitaké k velmi
nebezpečným rychlostním excesům (ojedinělá vozidla jedoucí velmi vysokou rychlostí ohrožující všechny
ostatní). Celková úroveň bezpečnosti takovéto komunikace je pak velmi nízká.
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Průtah musí být navržen na rychlost,kteráje přiměřená nejen požadované dopravní funkcio ale
také poloze uvažovaného úseku na území sídelního útvaru a ostatním aktivitám v dotčeném územi.
Nesmí být zbytečně předimenzován!

P1atí obecný požadavek' že uspořádání prostoru komunikace má byt takové, aby řidiče cestou psychologické

motivace ,,automaticky" vedlo k takovému dopravnímu chování (zejména volbě takové jizdní rychlosti),
jaké je z hlediska bezpečnosti silničního provozu Žádouci. Kromě přiměřené rychlosti je pro bezpečnost

velice dtiežité, aby dopravní proud byl pokud možno homogenní (rozptyI jizdních rychlostí co nejmenší).

P1ZNÁMKA: Ideólní je, když řidič ,,svobodně" zvolí takovou jízdní rychlost, která odpovídó rychlosti zákonně

definované, resp. dané situaci přiměřené. Vynucování dodržování stanovené rychlostijenformou dozoru a sankcí bez

vazby na uspořádání prostoru komunikaceje sice možné, ale nejde o řešení ani systémové, ani dostatečně účinné, ani
estetické, ani levné. Nepřináši žádné ušetřené plochy pro chodnílql, parkovací místa, stezlq; pro cyklisý či zeleň

a v řidičích navíc často vyvolává pocit nespravedlnosti a šikanovóní. Na druhé straně není sporu o tom, že ýhodou
poticejního dozoru je možnost jeho zavedení okamžitě a ekonomiclq efektivně. Proto ho lze doporučit jako účinné
přechodné opatření do provedení vhodných stavebních úprav. Tam' kde ani stavební opatření nevedou k řešení problému,

je pakpotřebné policejní dozor provódět kontinuálně.

Vstupním principem regulace rychlosti je psychologický poznatek, že vnímání rychlosti se děje ryze
subjektivně. Řidič resp. člověk nevnímá rychlost objektivně jako nějakou číselnou hodnotu, ale subjektivně
vyhodnocením impulsů optických, akustických a kinetických.

Jedním z ciI:ůlžití těchto TP také je, naučit se pocit ,,rychlosti" resp. ',pomalosti" 
podle potřeb dopravní

situace cíleně nayozovat a regulovat. Pro tento účel je k dispozici celáÍada psychologických poznatků
a stavebních prvků obecně, které budou dále posfupně rozebrány.

3.2.3 Stanovení konkrétních hodnot neivyšší dovolené rychlosti

Stanovení konkrétních hodnot rychlostí, které budou při návrhu uspořádání prostoru komunikace (resp.

určitého úseku) brány jako směrodatné, je složitou záležitosti,kterávyžadlje pečlivé zváženimnoha okolností.
ZahIavni z tichlze považovat:

r intenzitu provozu vozidel,

l intenzitu příčných vztahů (poptávka po přecházení),

r četnostaýskytu chodců a cyklistů,

r citlivost okolí (citlivé okolí s převažující nákupní funkcí či bydlením, nebo méně citlivé okolí
s převažující průmyslovou funkcí).

Zazák|ad rozhodování o dovolené rychlosti v konkrétním úseku se zpravidla bere hodnota 50 km/h
(rychlostní limit v obci). Podle míry zastoupení uvedených (i dalších) charakteristik je možné se od této

hodnoty odchýlit směrem dolů, někdy i směrem nahoru. Např. na citlivém úseku prutahu v městském centru,
kde je soustředěn pohyb chodců a cyklistů a intenzivní příčné vztahy, může být na omezené délce vhodné
sniženi nejvyšší dovolené rychlosti (zpraviďIa na 30 kmih). Dodržování snížené rychlosti se pak podpoří
adekvátními stavebními opatřeními' Naopak v méně citlivém úseku prutahu na periferii s převládajícím
prumyslovým vy.Lržitím lze zvažovat možnost zýšení rychlostního limitu na60,případně i 70 km,h.

Diferencované stanovení takové nejlyšší dovolené rychlosti, kteráje adekvátní charakteristikám a funkcím
jednotlivých úsekri, je účastníky silničního provozu přijímáno lépe než paušální omezení rychlosti jednotným

limitem.

Důležitou související otázkol je i způsob užiti dopravnizrtačky,,obec". V České republice dosud běžné
umísťování i několik set metrů před faktický začátekobce (souvislého osídlení) jde na úkor autority značky
a dodržování stanoveného limitu 50 km/h. Na základě zahranlčnich zkušenostilze jednoznačně doporučit
umístění těsně před první objekt v obci, protože jinak neni značka řidiči akceptována.
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3. oBEcNÉ PoŽADAVIff A KRnÉRIA PRo NAvRHovÁŇ Úpnav pntTrerrŮ

3.2.4 vliYy nižší jízdní rychlosti na prodloužení cestovní doby

Argumentace proti regulaci rychlosti často vychází z dojmu, že n1žši rychlost znamená velké časové
ztráty, resp. prodlužovéni cestovních dob. Ze stejného důvodu bývá odmítáno i omezení rychlosti na 30 km,lh

na úsecích menší délky, např. na prutahu v (historickém) centru, kde požadavek nízké rychlosti vycházi
z existence velkého pohybu pěších a silných příčných vztahi. Srovnávací výpočet však dokazuje, že jde

o záležitost velmi subjektivní a reálný vliv na cestovní dobu je malý (sekundy' nejýše desítky sekund),
viz tabulku 1.

Tabulka |: Porovnaní dob průjezdu úsekem určité déllE při různých jízdních rychlostech

Rozdfly doby průjezdu úsekem určité délky při různých rychlostech
v sekundách

x.u'"u"
jízdní rychlost\
Íkm/hl

50 metru 100 metrů 200 metrů 500 metrů 1000 metrů

snížení z50na30 2.4 4.8 9.6 24.0 48.0
snížení z 50 na 40 0.9 1,8 3.6 9.0 18.0

snížení z60na40 1,5 3,0 6,0 15,0 30,0
sníŽení z60na50 0.6 12 )A 6.0 12.0

snížení ze 7o na 50 1,0 2,0 4.O 10,0 20.0

Z tabuIky je možné odvodit Íadu zajimavých závěri. Např. snížíme-li rychlost na prutahu v centru
na úseku dlouhém 100 metru (na kterém může bý't třeba několik frekventovaných přechodů) z 50 km/hna
30 km/h, činí prodloužení cestovní doby méně než 5 sekund, které mohou mít cenu života. Je potom na
zváženipříslušných orgánů, které hledisko je důležitější - plynulost motorové dopravy zakaždolcenu nebo
ochrana osob. Totéž platí o mírném zvýšení emisního zatižen| které při nižší rychlosti teoreticky může
nastat.

P)ZNÁMKA: Volba mezi limiý 50 a 30 km/h v oblastech velkého výstqtu chodců a silného přecházení je často
rozhodnutímmeziživotem asmrtíresp. zdravím azraněnímmnoha spoluobčanů. Vstoupí-li chodecpředvozidlo jedoucí
rychlostí 30 km/h na vzdálenost, kdy řidič dokáže zastavit těsně před chodcem, potom při rychlosti 50 km/h na stejnou
vzdálenost řidič nestihne ani začít brzdit, nebot' dráha ujetó za dobu reakce při 50 km/h je delší než celkovó dróha
potřebná k zastavení z rychlosti 30 km/h'

Jiným příkladem Zpraxe muže bý krátká obec o délce 500 m, běžrě proj ižděnárychlostí 70 lanlh. BudemeJi
trvat na dodržování limitu 50 km/h, resp. podpoříme-li jeho dodržování stavebními opatřeními, potom
prodloužení jizdni doby činí 10 sekund. Pro jednotlivé vozidlo je to doba nepatmá,pro kvalitu životav obci
a sniženi rizika smrti a zraněni chodce však rozdíl rychlosti zásadni.

33 ÚpraYy prostoru komunikace na průtazích ajejich vliv na kapacitu

Při vyšších intenzitách dopravy narustá význam kritéria kapacity komunikace a je potřebné ho brát více
v úvahu. Častým argumentem, který v tomto případě může aplikaci nových prvků a projekčních principů
na priiazich komplikovat, je obava z jejich negativního vlivu na kapacitu. obava je velká zejména
v momentech, které vedou ke skromnějšímu dimenzováni prostoru pro motorová vozidla, zejména při
optimalizaci šířek jízdních a parkovacích pruhů.
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3. oBECNÉ PoŽADAVKY n tmrrnrua pRo xlr,nHovÁtvÍ Úpruv pnťrrarrŮ

Tato obavaje ovšem většinou přehnaná, protože kapacita úseku komunikace v intravilánu je obecně mnohem
vice než dimenzováním dopravního prostoru limitována kapacitou sousedních křižovatek. Zklidňující
opatření na průtazích i hlavních místních komunikacích proto zpravidla nemají za následek pokles
jejich kapacity.

Vzhledem k tomu, že v intravilánu se vyskytují ruzné rušivé vlivy na dopravní proud (parkovací manévry
zásobování, intenzivní provoz chodců, pÍecházeni, atd.), je hranice rychlosti' pÍiniž se dosahuje nejvyšší
kapacity komunikace, posunuta níže (okolo 30 km/h). Ztohovyplývá, žezklidňující opatření (např. volba
menších šířek jízdních pruhů aztoho vycházejicipokles rychlostních charakteristik) mohou kapacitu spíše
zvyšovat, než naopak. Prokazatelně velký kladný vliv na kapacitu (motorové i pěší dopravy) mají střední
dělicí (ochranné) ostrůvky pro usnadněnipÍechtueni. Týo chodcům umožňuj ivyvživatkatší časové mezery
mezivozidly, zlepšují plynulost přecházeni a četnost konfliktů vozidlo-chodec se zmenšuje.

U těch návrhových prvků, u nichž je vliv na kapacitu komunikace relevantní (ať v kladném či záporném
slova smyslu), je tato skutečnost v příslušné kapitole zminěna.
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4.RoZnErExÍ oplrŘExÍ PRo Úpn'lvy
oovT

PRUTAHU PODLE OBLASTI POUZITI,
PoPIS JEJICH ÚČELU A FUNKCE

opatření, jejichž cílem je dosažení nového stavebně-technického i výtvamého pojetí prostoru komunikace
a následnějiného (bezpečnějšiho avyváženějšího) dopravního režimu, nelze pro dosažení požadovaného
efektuprovádětpouze vpruběhu obce samotné. Velmi důležitouváhu mají i opatřeni, jejicltžcilemje adaptace

řidiče pro přechod z extrav1lánl do intravilánu, tedy opatření na vjezdu do obce, ale i před ním (zřetelná

a jednoznačná informace, že končí j eden dopravni režim a začítá jiný dopravní režim) ' Tato psychologická
adaptaěni opatření rozhodují v podstatné míře o tom, jaký styl jízdy řidič při prujezdu obcí zvolí.

opatření pro úpravy prutahů podle oblasti použití se tedy dělí na:

r opatření před vjezdem do obce

l opatření na vjezdu do obce

l opatření na vlastním průtahu obcí

4.1' opatření před vjezdem do obce

Před samotný vjezd do obce se doporučuj e zaÍadit adaptačni úsek pro postupné snižování rychlosti. Jinak
velký rozdíl rychlostních limitů v extravilánu a intravilánu (40 km/h) prakticky vždy vede k přetrvávání
vysokých jizďnich rychlostí na začátlpl, obce. Tento efekt se dále posiluje, jestliže obec není pro řidiče
s dostatečnýmpředstihem viditelná (vjezddo obce je za obloukem, terénní překážkou, křovím). Vhodnými
opatřeními jsou např.:

l postupné snižování rychlosti dopravním značením (zejména při nepříznivých rozhledových
či sklonových poměrech),

. zařazení meziúseku s menší šířkou jízdního pruhu (při vyšších rychlostech je vliv na regulaci

rychlosti ýraznější),
r provedení příčných pásů na vozovce s odlišnou barvou nebo texturou povrchu (opatření pro

upozornění řidiče velmi účinné, ovšem je nezbytný specializovaný odbomý návrh).

K psychologickým momentům, které mohou přispět k adaptaci řidiče, je přítomnost nějakého obslužného
zaÍízenipřed obcí resp. najejím okraji, které blízkost obce signalizuje. Pojeho návštěvě řidič zahajuj e jizdu
v jiném prostředí asnáze se přizpůsobuje jinému dopravnímu režimu (iž se mu,'nevyplatí" vozidlo příliš
rozjiždět). Takoým zaÍizenimmttžebýt čerpací stanice, ale také motorest či odpočívka doplněná o základni
informační fakta o blizkém sídelním útvaru, mapu města a jeho okolí, případně informace o atraktivních
turistických a kultumě-historických cílech.

4.2 opatření na vjezdu do obce

Yjezd do obce mázvláštni signální účinek pro ty, kteÍipÍ1jižději z extravilánu. Zde na okraji obce se již
rozhoduje o tom, jakou rychlostí řidič obcí projede a je to především stavební uspořádání, které ho přiměje
ke zpomalení. Rychlost, která je následně volena' je rozhodujícím způsobem ovlivnitelná vhodným
uspořádáním komunikace.

Uspořádání vjezdu (tzv.brány) do obce mábýt takové, aby znemožnilo přenos vysokých rychlostí
z extravilánu do intravilánu. Bez provedení zásadnich stavebních nebo stavebně-psychologických opatření
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platí obecné pravidlo, že rychlost nazačátku obce je vyšší než v následujících úsecích - toto je dáno

faktory technickými i psychologickými.

obrázek 4z Princip použití středního děliciho ostrůvku, kteý vynáří brčinu do obce a znemožňuje ujezd

vysokou rychlostí

Kromě znemožněni přenosu vysokých rychlostí do intravilánu je důležitý i požadavek homogenizace
proudu vozidel a stavebního vyloučení nebo znesnadnění předjíždění.

P)ZNÁMKA.- Předjíždění na začátku obce je velmi nebezpečné pro chodce, zvláště děti. Chodec se totiž může
rozhodnout k přecházení v okamžiku, kdy přijíždějící autonlobily jsou za sebou (v zákrytu) a řidič hodlající předjíždět
vidí chodce na chodníku a nejeví se mujako překažka' Poté se oba rozhodnou - chodec k přecházení a řidič k předjetí.
Chodec nemá kam uhnout a bojí se zůstat na středu komunikace, řidič zvyšuje rychlost, aby stihl předjet na co nejkratší
drťize. Kolize je prakticlE neodvratnó.

Typickými opatřeními navjezdu do obce jsou např.:

Směrové lychýlení jízdního pruhu ve směru do obce pomocí středního dělicího ostrůvku (vizobrazek4).

Fyzické zúžení komunikace
a) lokální - pomocí postranních dělicích ostruvků nebo vysazených ploch na okrajích vozovky

(výjimečně)'

b) liniové - přechod na menší šířku jízdních pruhů v obci (běžný případ).

l optické zúňenikomunikace,např. vodorovným značenim,pásy d|ažby na okraji komunikace,zel'eni.

r Malé okružní křižovatkyjsou výborným a velmi účinným opatřením, které zajistí kontrastní a přitom
bezpečný přechod mezi úseky s rozličnými charakteristikami. Toto opatřenílzepŤtrozeně použít jen
tehdy, je-li na kraji obce křižovatka, která se k rekonstrukci na malou okružní hodí. Tento případ
je ovšem velmi častý; obvykle jde o křižovatku, na které odbočuje doprava do ruzných částí obce

nebo křižovatku rozdělující provoz do obce a na obchvat' Stále častějším případem je připojení velkých
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nákupních center nebo obslužnýchzaÍizení, které se na okrajích obcí stavějí. Ve všech jmenovaných
případech je malá okružní křižovatka schopna při správném dimenzováni zajistit jak efektivní distribuci
dopravních proudů, tak i snížení rychlosti na vjezdu do obce.

Posílení prvků zeleněo které připomínají přítomnost života anabádají ke snížení rychlosti, např.
příčně vysázené stromy, výváÍejici účinek brány (docela prosým a přitom funkčním opatřením může
býttéž umístění truhlíku s květinami v blízkosti dopravní značky,,obec").

Podpora účinku předcházejících prvků změnou povrchu komunikace, např. dlažba nebo barevné
odlišení.

4.3 opatření na vlastním průtahu

Náwh opatřenivychÍzizpoznatka,že volbujízdního režimu vprťrběhu obce ovlivňují především následující
faktory:

l šířka jízdních pruhůo příčné uspořádání komunikace'

l optická (subjektivní) šířka prostoru komunikaceo

1 systém rozdělení ploch, poměr ploch zpevněných a nezpevněných,

r druh a stav povrchu komunikace,

l členitost, rozmanitost a zajímavost okolí komunikace, potlačení přímých a urychlujících linií,
l směrové vedení komunikace, rozhledové poměryo průhledy, charakter zístavby, celkový obraz

obce,

r konfliktní boďy a plochyo přechody pro chodce, křižovatkyo náměstí,

l oživení prostoru komunikaceo přítomnost člověka a ze|ené,

l vybavení komunikace.

Pro účinnou regulaci rychlosti v pruběhu celé obce jsou rozhodujícím předpokladem relativně krátké
rozestupy vhodných bodových stavebních opatření (nejvýše 150 m), vytváÍejicich kontrast a stimulujících
pozornost řidiče (např. střední dělicí ostruvky, vysazené plochy, lokální zúženi vozovky' atd).
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5. NÁvRHovÉ pnvKY, JEJICllvŽrcÍ
AKOMBINACE

V této kapitole jsou jednotlivě prezentovány vhodné návrhové pruky, které mohou být při respektování
požadavku vyváženosti a přiměřenosti v návrzích úprav konkrétních komunikací používány. Návrhové prvky
je možné aplikovat jak jednotlivě, takv rizných kombinacích. Kombinace prvků (tzv.baliky opatření) jsou

velmi vhodné, umocňují celkovou účinnost řešení i atraktivifu provedení.

5.1 Souvislosti s obecnými poznatky o možnostech regulace rychlosti

Konstrukce návrhoých prvlď r,ycházipŤevážně z obecnýchpsychologiclcýchzávěri,ževnímánirychlosti
se děje ryze subjektivně, nikoli číselně. obvyklé je též vy,aživáni poznatků dynamiky, např. při prujezdu
oblouky malých poloměru v případě malých okružních Kižovatek nebo směrově vychýlených středních
dělicích ostruvků.

P)ZNÁMKA: Důležiým momentem z hlediska možností regulace rychlosti je, že řidičvnímá rychlost převóžně jako
úhlovou rychlost předmětů v okolí komunikace. Thto úhlová rychlost klesá se zvětšováním vzdáleností vnímaných předmětů

od jízdní dráhy vozidla a skutečně dosahovaná rychlost se tak zdá být subjektivně nižší. Zklidňování dopravy
z psychologického hlediska znamená obecně podporu ,,vnímatelnosti" tychlosti stavebními opatřeními a vhodným

opticlqlm modelovóním dopravního prostoru. Subjektivita vnímání rychlosti samozřejmě není doménou jen silniční
dopravy - stejná rychlost působí v různých situacích zcelajinak i např. v železniční dopravě'

Z výše uvedeného se též odvozuje konstrukce a konkrétní provedení jednotliých opatření (např. šířky
jízdních pruhů, poloměry okružrrích Kižovatek, rozměry ostruvků, vzdálenosti doprar.rrích značek' systematika
výsadby stromů a keřů, změna povrchu vozovky a z toho vyplývajici změny jizdttiho hluku, vzdálenosti
pásů tzv. psychologický ch brzd, apod).

5.1.1 Šířka jízdního pruhu a rychlost jízdy

Pro volbu jízdní rychlostimádtúežiý významšířka jízdního pruhu. Uplatňuje se však nejen šířka stavební'
nýbrž celého okolí, včetně prostorů, které nejsou určeny k jizdě či pohybu. Urychlující účinek mohou mít
i velmi široké od vozovky neoddělené resp. nijak neodlišené chodníky, uspořádané tak, že podporují dojem
celkově velmi široké komunikace.

P)ZNÁMKA; Funkční vztah mezi šířkou jízdního pruhu a rychlostí jízdy lze vzdáleně přirovnat k průběhu účinku
elektrodynamické brzdy (zjednodušeně řečeno, čím jedeme pomaleji, tím to brzdíméně). Proto nelze očekávat zásadní
účinekredukce tychlosti v nízlqch rychlostních hladinách (okolo 50lon/h), pokud se nezvolí pruhy extrémně úzké. Efekt
je výraznější při rychlostech okolo 70 lcm/h a více.

Přihledání vazebmezišířkoudopravníhoprostoru(resp' jízdníhopruhu) arychlostí seuvažuje tzv.optická
(subjektivně vnímaná) šířka dopravního prostoru. Ta je velmi často ovlivnitelná i poměrně jednoduchými

a levnými opatřeními (např. změna vodorovného dopravniho značeni, rozšíření krajnic na úkor jizďnich
pruhů' výsadba keřů, apod).

Pro zlepšení názomosti základtího vztahu mezi šířkou jizdttího pruhu a řidičem podvědomě volenou

rychlostí jízdy jsou v následující tabulce uvedeny teoretické hodnoty šířek pro ruzné druhy vozidel artnné
rychlosti. Tyto hodnoty jsou pouze informativní; v praxi je obvykle nezbytné dimenzování na provoz
nákladních vozidel a autobusů, což pro osobní automobily znamená velký prostorový komfort a reálnou
možnost jízdy rychlostmi podstatně r,yššími. Dalším technicky daným problémem jsou potřebné šířkové
pÍirážky naodvodňovací proužky, kteÍétaktéžznamenqíintenzivní posun do vyšších rychlostních kategorií.
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Tabulka 2: Závislost rychlosti volené řidičem na šířce jízdního pruhu

Rychlost (Vrrr")

Katesorie vozidla
30 kmlhlrr s0 k$ 80]:]kďh

Širm jízdního pruhu odpovídající této rychlosti
(m)

osobní automobil
Dodávka, ma|ý nákladní automobil
Nákladní automobil, autobus

))5
2,50
3,00

2,40
2,60
3,10

2,60
3,00
3,25

Z tabulky vyplývá, že i malé zvětšení šířky znamená příkrý nárust řidičem volené jízdní rychlosti. Proto
je nutno při dimenzování šířek jízdníchpruhů a dalších souvisejících prvků postupovat velmi opatmě. Větší
šířky znamenají nutnost poltživáni dalších stavebních opatření, chceme-li na komunikaci zajistit žádouci
rychlost i bez trvalého policejního dozoru.

5.1.2 Vliv vodorovného dopravního značení na rychlost jízdy

Vliv na zvyšováni jizdní rychlosti má i zdtnazňování podélných linií vodorovným dopravním značenim
(vodicí čáry dělicí čáry), které navíc podporují dojem extravilánové komunikace.Ztohoto důvoduje vhodné
omezit jeho užíváni na přiměřenou míru a respektovat zásadu' že méně někdy bývávice.

Vodicí čáry mezi vozovkou a chodníkem mohou vyvolávat pocit separace prostoru pro jízdu motorových
vozidel avytváÍet falešný dojem, že zbokunemůže pÍijitžádné nebezpečí. Proto je nutno provádění vodicích
čar v obci peč7ivě zvažovat (např. potřeba oddělení cyklistických, parkovací chazastávkových pruhů). Vodicí
funkci mohou často uspokojivě plnit i obrubníky.

Redukci rychlosti obecně podporuje veškeré příčné značeni- přechody pro chodce, dopravní stíny' symboly'
nápisy' tzv. optické psychologické brzdy, ale i klikaté čáry. Týo prvky sice obvykle nejsou nijak zvlášť
estetické anelze je uplatňovat plošně, na druhé straně mohou pomáhat narušovat urychlující přímé linie.

P)ZNÁMKA: V zahraničí je běžné označovatýjezdy z pozemků na silnici řadou malých trojúhelníku (tn žraločí zuby,
používané jako varianta stop-čáty). Řidiči je připomínána možnost ujezdu vozidla na komunikaci i mimo křižovatku, což
má pozitivní vliv na snížení jízdní rychlosti. Výsledlq, měření uvádějí pokles střední rychlosti o 7 km/h a Vrrro 6 km/h.

5.2 Popis jednotlivých návrhových prvků

5.2.1 optima|izace šířek jízdních pruhů

Jizdní pruhy jsou obvykle prostorově nejnáročnějším a přitom nenahraditelným návrhoým prvkem.
Rozumná volba šířek jízdnich pruhů je proto základni a velmi citlivou zá|ežitosti, která v podstatné míře
ovlivňuje, jaký podíl ploch bude možné dát k dispozici nemotorizovanýmičastníkům dopravy (dimenzování
chodníků a stezek pro cyklisty), dalším aktivitám, funkcím a prvkům (parkování, zásobováni, mezilidská
komunikace, prodlévání před obchody, zelei, mobiliář' atd.). Dosud často se vyskyfující předimenzované
jízdnípruhy na prutazích (výjimkou nejsou hodnoty okolo 5 m) nutno kvalifikovat jako jev nežádoucí, kteý
je potřebné co nejdříve odstranit.
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pozuÁurcl.' Při obhajobě širších jízdních pruhů se často argumentuje snahou poslq,tnout prostor pro dostatečný

boční odstup od cyklistů při předjíždění. Toto je sice zdanlivě logické, avšak bez použití dynamiclqlch zklidňujících
prvku (zvýšených ploch, zpomalovacích prahů) nebo trvalého policejního dozoru nad dodržováním rychlosti širšíjízdní
pruhy velmi intenzivně působí na zvyšování tychlosfuích charakteristik (viz též 5.1.1)' Tím ýrazně roste i nutný

bezpečnostní odstup. Větší možný odstup od předjížděného cyklisty je tak (více než) kompenzovántyšší rychlostí, kterou

naiíc často jedou ti řidiči' jejichž postoj ke slabším účastníkům dopraty není příliš tolerantní. Širší iírdrí pruhy proto
často znamenají naopak nťjrůst nehodovosti cyklistů i těžkých následků v důsledktt ryšších rychlostí. Preferovaným
řešením je proto zřizování samostatné cyklistické stezlq, namísto širobých jízdních pruhů se smíšeným proyozem.

Yýznamvolby optimální šířky jízdních pruhů spočívá především ve funkčním přerozdělení ploch, které
jsou ve městech a obcích mnohem cennější, a ve zmirřrcvání dělicího účinku komunikací (zkracováni
přechodů). Důležité je i působení na regulaci jízdní rychlosti a zmenšení výskytu rychlostních excesů jak
v zájmlbezpečnosti a ochrany nemotorizovaných účastníků silničního provozu' tak i omezování hluku.

Kritérii, která vstupují do volby šířek jízdních pruhů, jsou zejména:

l intenzita provozu autobusové atéžké nákladní dopravy,

r funkční třída komunikace,

l charakteristika funkčního využití okolí příslušného úseku komunikace,

r nejYyšší dovolená rychlost (zpravidla 50 km/h, místně 30 km/h).

Funkční nároky jednotlivých úseků prutahu mohou být rozdilné v závislosti na struktuře zástavby,využtti
okolí, případně mohou bý různě časově rozloženy. Proto se ner,ylučuje volba mírně rozdilných šířek jízdních
pruhů v jednotlivých úsecích; šířkové variace nesmějí být ovšem samoúčelné.

Základni rozdělení stupňů šířek jízdních pruhů a polživání ve vztahu k funkční třídě komunikace
je uvedeno v následující tabulce. Přitom jsou uvedeny ty funkční třídy, které se mohou vyskytnout na prutahu
silnice obcí, resp. na kteých se uplatní tyto TP ve smyslu rozsahu platnosti deťrnovaného v kapitole 1.2.1.

Tabulka 3z orientační vztah šířlq, jízdního pruhu a funkční třídy průtahu silnice

Fúlnkčníltřídá'
l',l muíikacol,,,,

2;!5.
ll:l'.,l:ll:lllltt,':,ll.3i00:,,,:tl.l.'l:.l:l.:lt lt.l,ll lllllllll lll.llllll,lll3;25..llllll,,llll 3,'5,0

B:lr'':':rB::.2:r ll,,l,:tl:tltt,,l tt.t.lt,'(X)ll, r.:r.rXl lX
l:llal::::::t:,tl:lrtrr.:l:l:Btl:3,tl'l íXill, x ,xl

l.,::;.,, 1,l1,l.,,;1l,,,1íÍ_)11:1,:1;;,1; 1,,,

Cll l;::ttttl:ra,t,:tr:,t.:t,,tt,:l,tt,,(X)l:tl l,:Xrr,rr, rrl:rXrrl l, :] ], :t,:t,:,](X):,:,

C,r,2r,r, lr,rr,rrl,rr,rl.l::,,,,.,:., llt:llillt]:]tl:ll.ill]lt,rlr,tt,ttt,rt,Xtt,rl,l]tl:]lil]: rrX

Šířky pruhů uvedené v tabulce jsou uvažovány pro intenzity pÍovozu nákladních vozidel a autobusů větší
než cca20 vozlh celkově v obou směrech. Při nižší intenzitě lze pro šířky jízdních pruhů 3,00-3,50 m použít
šířky o 0,25 m menší; je však nutné respektovat nároky nekolejové hromadné dopravy. Ve stísněných
podmínkách a naléhavé potřebě ziskáni ploch pro jiné funkce je možné uvedenou hodnotu intenzity zvýšit
na 50 vozlh v obou směrech.

V intervalu šířek jízdních pruhů 3,00-3,50 m lze provést redukci o 0,25 m i tam, kde je z důvodů intenzivního
pro1ínání resp. konfliktu s místními funkcemi (např. intenzivní pěší provoz na prutahu v historickém centru)
nejvyšší dovolená rychlost na omezené délce snížen a na 30 km/h. Toto doporučení vycházi z obj ektivního
výzkumnóh o závěru, že n1žši rychlost vystačí s menší šířkou a naopak menší šířka podporuje nižší rychlost
(zejména těžké dopravy).
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Šiiky dvoupruhových směrově nerozdělených komunik acimajibýt voleny tak, aby bylo možnébezpečné
míjení autobus/autobus resp. nákladní autolnákladní auto na všech místech s výjimkou bodových ziženi.
Ve směrových obloucích je potřebné počítat s odpovídajícím rozšířením ve smyslu Čsx 73 6110.

Yztah šířky jízdního pruhu a kapacity komunikace

obava ztoho, že volba menší šířky jízdních pruhů se negativně projeví na kapacitě komunikace, je velmi
rozšířená, vcelku však neoprávněná. Pro zvIádání předpokládaných intenzit dopravního proudu v určitém
úsekuprutahuje rozhodující především kapacita sousedních křižovatek. Vliv na kapacitu mají i jiné manévry
a dopravní situace, typické pro intravilán (vozidla zajiždějici do parkovacích míst nebo vyjíždějící z nich,
zásobováni,pÍecházeni, atd.). Vyjádření těchto vliw je velice obtížné, proto lze stanovit jen orientační hodnoty
kapacity úseků, které je nutno podle konkrétních podmínek redukovat:

l dvoupruhová, směrově nerozdělená komunikace: 1400-1800 vozlh (v profilu),
l čtyřpruhová komunikace : 1 800-2600 v ozlh (j ednotlivě v každém směru j ízdy).

Další informace o vztahu zklidňujících opatření a kapacity komunikace viz kapitola 3'3.

P)ZNÁMKA: Je patrná odlišnost oa Čstv 73 6110, ktera v článku ] 5 uvádí" ,,U průtahů silnic a dálnic sídelními
únaty musí býtpřinejmenším zachovánajejich volná šířkajako ve volné krajině" ' Požadavek zachování stejných šířek
jízdních pruhů jako v extravilánu je dnes nutno i s ohledem na vývoj v motoristiclq; vyspělých státech považovat za
překonaný a nežádoucí. Aktuální dopravní politika EU ho dokonce označujejako největší chybu dopravního inženýrství
minulých desetiletí.

5.2.2 Modifikace okrajů vozovky

V někteých případech, kdy není možné dále zmenšovat šířku vozovky, neboť šířky jízdních pruhů
odpovídají doporučeným hodnotám (3,00 - 3,25 - 3,50 m),lze provést optické zíženi vozovky modifikací
jejích okrajů. Modifikace okrajů navozuje dojem užší komunikace, což má pozitivní vliv na regulaci jízdni
rychlosti.

Úprava spočívá v provedení okrajů vozovky ýraznějinou barvou (světlejší než ostatní plocha) resp.
jiným druhem materiálu fiemná dlažba).Účinekje čistě psychologický, neboť šířkové uspořádání komunikace
se nemění a pravidla silničního provozu platí stejně. Úprava je funkční, nevyžaduje žádné dodatečné dopravní
značení amtňe být velmi estetická. Volba prujezdové stopy řidičem se přitom podle zahraničních zkušeností
příliš nemění (řidiči nejezdi blíže ke středu). optickó zmenšení šířky vozovky modifikací okrajů se může
efektivně uplatnit např. na přechodových úsecích z extravllánu do intravilánu, a to jak samostatně, tak
i v kombinaci se středními dělicími ostruvky nebo dalšími prvky.

5.2.3 odvodňovací proužky

odvodňovací proužky jsou důležitým prukem pro správné provedení odvodnění komunikace. Na druhé
straně mají i negativní vlastnosti, zejména:

l komunikaci rozšiřují (dle ČsN '73 6110 až o l,O0 m), což působí na podstatné zvyšování rychlostních
charakteristik, sniŽování bezpečnosti silničního provozu a intenzivnější obtěžování okolí hlukem
a zplodinami,

25

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



5. NÁvRHovÉ PRvKY, JEJICH aŽlrÍA KoMBINAcE

l zabiraji prostor' který by jinak bylo možné dát k dispozici jiným, místně potřebnějším prvkům
(ve stísněných poměrech např. chodníkům).

l:l::llal r:.r::t::tt: t: : I . rr r'r :r . r:: ': :l : .::r. :

či,]lpoštíanním dělicim

Redukce šířky nebo vynechání odvodňovacího proužku zvyšuje nároky na kvalitu provedení odvodnění.
Částečnym kompenzačním faktorem je ovšem zmenšení rozsahu zpevněných ploch a tím i menší produkce
srážkové vody. Funkčnost odvodnění musí být v kaŽdém případě doložena výpočtem podle TP 83.

5.2.4 Parkovací pruhy

Není-li možno řešit parkování mimo dopravní prostor, jsou parkovací pruhy (podélné stání) nejběŽnější
a doporučenou formou organizace doprary v klidu na komunikacích s významným podílem dopravní funkce
(příklady užiti vtz obr. přílohy A-l, A-2, A-3). Tato forma parkování má ve srovnání s jinými výhodu
jednoduššího zajižděni avyjižděú atimi menšího omezováni provozu jedoucích vozidel.

Základní šířka parkovacího pruhu pro osobní automobily činí 2,00 m (dle Čsx z: 6056). K této hodnotě
je zpravidla potřebné připočítat příslušnou šířku odvodňovacího proužku nebo odvodňovacího ž|abu mezi
jizdnim a parkovacím pruhem.

odvodňovací proužek je možno vypustit, je-li odvodnění řešeno v postranním dělicím pásu, víceúčelovém
pásu nebo formou podobrubníkoých vpustí. Vzhledem k tomu, že prostorové možnosti návrhu jsou obvykle
omezené, je potřebné preferovat co nejhospodárnější provedení odvodňovacich zaÍizení.

Je-li v sousedství parkovacího pruhu (vpravo) vedena stezka pro cyklisty, potom musí být v zájmu
bezpečnosti při otevírání pravých dveří vozidla zajištěn boční odstup alespoň 1 m, ve stísněných poměrech
alespoň 0,75 m. Toho lze dosáhnout např. vhodným provedením uliční zeleně, resp. postranním dělicím
pásem.

Parkovací pruh se v zájmu funkčnosti i estetiky zpracováni kombinuje s vysazenými plochami
(chodníkovýmiizelenými)'jakjeuvedenovkap.5.2.I0a5.2.II.Yiztéžobr.přílohyA-1,A_2oA-3.
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5.2.5 Střední dělicí ostrůvky
Střední dělicí ostruvky jsou opatřením s velmi širokou škálou použití' jehož možtosti doposud nejsou

v České republice doceněny. V případě správného provedení se prakticky vždy jedná o opatření s vysokou
účinností a k1adným vlivem na bezpečnost silničního provozu při přízniýchnáHadech. Střední dělicí ostrrivky
je možné v ruzných variantách aplikovat jak na vjezdech do obcí, tak i v jejich průběhu, přičemž
za nej dtieŽitěj š í |ze p ovažovat nás leduj í cí ýpy :

l střední dělicí ostrůvky pro snižování rychlosti na vjezdech do obcí,

l střední dělicí ostrůvky pro usnadnění přecházení (tzv. ochranné ostrůvky ote čSx 73 ó100),

r střední dělicí ostrůvky pro ochranu levého odbočení,

l kombinace předchozích dvou typů (ochrana levého odbočení * usnadnění přecházení).

Z hlediska geometrického uspořádání se střední dělicí ostruvky člení na:

r ostrůvky bezvýrtzného bočního posunu osy jízdního pruhu,
r ostrůvky s výrazným bočním posunem osy jízdního pruhu.

P)ZNÁ,MKA: U ostrůvků bez lýrazného bočního posunu osy jízdního pruhu nastóvá redukce rychlosti jen při vyšších

rychlostech (Vu,rvyšší než 70 lcm/h)' kdy je možné pozorovat pokles průměrně o 5 km/h. Leží-li Vr,rv rozmezí 50-60 km/h,
yliv na rychlost není měřitelný, pokud není umístění ostruvku kombinováno se zúžením jízdního pruhu. Redukce rychlosti
se dosóhne především u ostrůvků provedených tak, aby boční posun osyjízdního pruhu byl zřetelný a řidič byl nucen
k úpravě směru jízdy ovládáním volantu.

Z hlediska stavebního provedení se střední dělicí ostruvky člení na:

r ostrůvky provedené obrubníky nebo dlážděným okrajem,
r ostrůvky provedené pouze dlažbou (bez výruného zvýšení nad úroveň vozovky nebo s jen

minimálním zvýšením do 2 cm),

r ostrůvky ve formě dopravních stínů.

V praxi je potřebné jednoznačně upřednostňovat fyzické ostrůvky provedené obrubníky, neboť mají kvalitní
funkčnost a vysokou účinnost. ostrůvky ve formě dopravních stínů (provedené pouze barvou) jsou z hlediska
regulace rychlosti, zabraíování nebezpečnému chování (např. předjíždění na lřižovatce) a případné ochrany
pěších téměř neúčinné. Nelze je proto považovat za systémové resp. trvalé opatření, které by bylo možné
plošně propagovat. Mohou sehrát pozitivní roli jako provizorium v případě rekonstrukce komunikace, resp.
při ověřování prujezdnosti lokalitami, které mají být následně řešeny trvalou stavební úpravou (např. malá
okružní křižovatka). ostruvky provedené pouze dlažbou bez ýrazného zvýšení nad úroveň vozovky lze
použít výjimečně; je_li např. potřebné dosáhnout výramějšího psychologického efektu oddělení při umožnění
pojižďěni rozměrnějších vozidel. V takovém případě se ovšem doporučuje hrubá d|ažba,která odrazuje
od pojíždění osobní automobily.

Pro dodatečné r.ybudovárríýzického dělicího ostruvku jsou kromě vozovek s nadbytečnou šířkou zvláště
vhodné i plochy dopravních stínů nebo plochy řadicích pruhů pro levé odbočení, které mohou byt nazákladě
přezkoumání podmínek prc zÍizováni těchto pruhů zh'ráceny nebo zrušeny.

5.2.5.1 Střední dělicí ostrůvky pro snižování rychlosti na vjezdu do obce

Toto opatření spolehlivě zabraňuje přenosu vysokých rychlostí z extravilánu do intravilánu. V zahraničí
je považováno zaýznamný prvek dopravního zklidňování prutahů a díky své jednoduchosti a účinnosti
se jeho použiváni v současnosti rychle rozšiřuje. Je vhodné zejména navjezdech do obcí a malých měst.
obvyklou fotmou provedení je osazení ostruvku zabezpečujicího jednostranné vychýlení jízdniho pruhu
ve směru do obce (forma šikany), aby účinek redukce rychlosti byl silnější na řidiče vjíždějícího do obce.
Je však možnépouživat i ostruvek zabezpečujicí vychýleni jizdnichpruhů v obou směrech jízdy (i řidiě
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jedoucí v opačném směru se stále nacházi v obci a nesmí zr,yšovat rychlost dříve, než mine dopravní
značku ,,Konec obce"). osázením ostrůvků a okrajů vozovky keři nebo vhodnými stromy je možné dosáhnout
umocnění účinku vstupní brany a z toho lyplývajícího psychologického posílení vlivu na snižování rychlosti
jizdy vybuzením pozomosti řidiče.

Aby byla zajištěna kvalitní funkce tohoto opatření a prujezdová rychlost volená řidičem nemohla být

ýrazně vyšší než rychlostní limit v obci, musí být splněny následující požadavky:

r boční posun osy jízdního pruhu ve směru do obce musí být výrazný (dle zkušeností minimálně
o 2/3 šířky jízdního pruhuo lépe o něco více),

l ostrůvek musí být dobře viditelný' proto má být ohraničen zkoseným (resp. vysokým)
obrubníkem a podle možností osazen zelení (nejlépe stromy se širokými korunami),

) zasnížené viditelnosti musí být ostrůvek osvětlen (ie za dopravní značkou rrZačátek obce", právně
patří do obce a tudíž má být osvětlen i z tohoto hlediska),

r ostrůvek musí být zabezpečen odpovídajícím dopravním značením a dopravním zaÍízením (návěst
změny směru, event. snížení rychlosti před obcí v případě potřeby, zákaz předjíždění, v čele
ostrůvku značka ,oPřikázaný směr objíždění" a směrovací deska).

Kromě redukce rychlosti zvyšuje ostruvek na vjezdu do obce bezpečnost silničního provozu i tím,
že znemožiuje nebezpečné předjíždění a homogenizuje pohyb dopravního proudu.

Přiklady provedení dělicích ostrůvků pro snižování rychlosti na vjezdech do obcejsou uvedeny na obrázku 5.
Jedná se o skutečná a dobře fungující řešení použitá v Rakousku' Vzhledem k tomu, že prujezd okolo ostruvku
je složen ze tří protisměrných směrových oblouků, je potřebné počítat s přiměřeným rozšířením. Vhodná
míra tohoto rozšíření činí dle zkušenosti 

^ 
š / 3 ve smyslu ČsN zg 6101' tabulka 18' resp. ČSN z3 6t to,

tabulka 7. Širkové dimenzování a ověřování prujezdnosti lze efektivně provádět i pomocí aktuálních vlečných
křivek nebo počítačové simulace.
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obrázek 5z Příklady skutečného proyedení středních dělicích ostrůvků na ujezdu do obce

intravilán

29

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



5. NÁvRHovÉ PRVKY, JEJIcH aŽIrÍA KoMBINAcE

5.2.5.2 Střední dělicí ostrůvky pro usnadnění přecházení (ochranné ostrůvky)

ochranné ostrůvky zlepšují bezpečnostpřecházejících chodců a zvyšují kapacitupřecházeni. Jejich ýhody
lze shmout následovně:

r stimulace pozornosti řidiče a jeho ochoty umožnit chodci přecházení,

r rozdělení přecházení do dvou Íází avytvoření chráněné plochy uprostřed přechoduo

r menší psychická zátéž chodců (nemusí současně sledovat oba směry jizdy, ale jen jeden)'

r snížení rychlosti dopravního proudu a jeho usměrnění,

r účinná podpora zákazu předjíždění na přechodecho

l ýrazné zmenšení nároků na rozhled chodce doprava (o dráhu vozidla ujetou za dobu, za kterou
chodec dojde z okraje vozovky na ostrůvek).

Velkou výhodouje i zlepšení kapacity pÍecházeni, neboť přijeho fyzickém rozdělení na dvě fáze m:ůže

chodec využivat vhodné mezery mezívozidly zkaždého směru zvlášť (nemusí čekat na mezeru současně
z obou směru jízdy) , Ztoho také qplývá,žehranice intenzity dopravy, při které je možno přiměřeně bezpečně
pŤecházetna vlastní zodpovědnost, resp. bez světelné signalizace, je posunuta výše (viztéžkap.7 '2). Přechod
vybavený ochranným ostrůvkem (resp. ostruvky) tak za určitých okolností může úspěšně konkurovat
i přechodu světelně řizenému. Prinicip uspořádání tohoto řešení je na obtázku 6.

obrízek 6z Princip uspořádání ocltranného ostrůvku

T] i"l3 ffi ffi

F--::

Funkčnost ochranného ostruvku neni zéxislá na existenci či neexistenci přechodu pro chodce ve smyslu
zákona ě. 36112000 Sb. (vodorovná značka,,Přechod pro chodce" a případně svislá značka ,,Přechod pro
chodce"); technická funkce ostruvku je zachována v každém případě. Doplnění ostruvku přechodem
pro chodceje především otázkoupotřeby definování právního vztahl chodců a řidičů; je obvyklé, není však
nezbýné. od vyznačení přechodu lze upustit zejména v případě malé frekvence pŤecházení (méně než 50
pŤecházejicich chodců za hodinu), kdy výskyt chodce m:ů'žebýtpro řidiče překvapivý.
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Právním aspektem, ktery může vést k vyznačenipřechodu i při nízkých intenzitáchpŤecházeni,mižebý
požadavek' aby obec zajišťovala schůdnost přechodu v zimním období. Správce silnice zajišt'uje podle zákona
ě. I3lI997 Sb. její sjízdnost. V praxi však můŽe vzniknout situace, kdy je plocha vozovky na přechodu
z právniho hlediska sjizdná, ale nikoli schůdná. Vyznačením přechodu vznikne obci závazek zajišťováti
s chůdno sti, re sp. odp ov idýicí zimni udržby.

P)ZNÁMKA 1; V České republice jsou $lto ostrůvlq, zatím používány sporadiclry, což mj. souvisí i s pravidly pro
zřizování přechodů pro chodce (největší povolená délka přechodu bez přerušeníje v zahraničí převážně 7 m, kdežto
Čsx zs 6t10 připouští až ]8 m)' Svou roli hraje i obava z komplikovanější zimní údržby.

P)ZNÁMKA 2: Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, $ ] 4, odst. 1, písmeno b nejsou ochranné
ostrůvlq součástí průtahu. Z toho vyplývá, že povinnostjejich provozování a údržby připadó obci, nikoli SÚS.

Skupiny ostrůvků
ochranné ostrůvky mohou bý p ouživány jakjednotlivě, tak ve skupinách. V mezikřižovatkových úsecích

je možné ostruvky s výhodou aplikovat i v krátkých rozestupech (přibližně 100 m). Takové uspořádání
podporuje dojem členitosti prostoru komunikace, stimuluje pozornost řidiče , je výhodné pro chodce a působí
na redukci rychlosti jízdy (narušuje urychlující podélné linie).

P)ZNÁMKA 3 
" 
Předchozí řešení lze Srovnat se souvislým středním clělicím pásem. Zdánlivou výhodou středního

dělicího pásuje sice možnost přecházení nadvakrát praktlcley kdekoli, což ovšem z hlediska bezpečnosti nemusí být
ideální' Naproti tomu ochranné ostrůvlql v krátlg,ch vzdálenostech za sebou představují opatření, které psychologickou
formou pomóhá přecházení koncentrovat na takto upravená místa a narušuje monotónnost vzhledu komunikace. I toto
je důvodem, proč se v zahraničí dóvó v případě možnosti volby přednost ochranným ostrůvkům v krátbých intervalech
před středním dělicím pásem.

Rozměry ostrůvků
MinimálníšířkadleČsNzg6110činí Í,75m.Tatohodnotajevšakdlezkušenostípříliš malá,takžejilze

doporučit jen v nouzi' resp. stísněných prostorových poměrech (v každém případě je ovšem lepší úzký
ostruvek než žádný). Šířka ostruvku má přiměřeně zohledňovat intenzitupÍecházení; v praxi se jakó vhodná
osvědčuje minimální šířka 2,00 m.

Má-li ostruvek umožňovatbezpečné pŤecházeni chodců S dětskými kočárky a jizdnimi koly, případně
ZTP nainvalidních vozících, je potřebné vycházetzpožadavku minimální celkové šířky 2,50 m. Tuto hodnofu
lze doporučit i na úseku s nadměrně širokými jízdními pruhy, jejichž redukce na hodnoty šířek uvedených
v kap. 5.2.l je vhodná.

Délka dělicího ostruvku je rozdilnápodle místa použití a prostorových poměru; nesmí být menší než 6 m,
nemá být menší než 8 m.

Snížení ostrůvku na přechodu pro chodce
Úroveň ostruvku na přechodu mábýt snížena tak, aby se umožnilo jeho bezproblémové použiváni i ZTP

na invalidních vozících a ani ostatní chodci nemuseli překonávat zbytečné pŤekážky' Y zájmu možnosti
právního rozlišování mezi chodníkem a vozovkouje však vždy nutno respektovat potřebný výškový rozdil
2 cm. ostruvek musí být od vozovky oddělen sníženým obrubníkem.

Možnost výjimečného pojíždění ochranných ostrůvků
ochranné ostruvky mohou být mimo plochy pro chůzi a čekání výjimečně provedeny jako zcela nebo

částečně pojižděné, jestliže je tÍebapÍiležitostně zajížďět k hraničícím pozemkům a možnosti manévrování
(resp. vlečné křivky) vozidel, zejménarozměmých, neumožňují provedení standardních ocbranných ostnivků.
Podmínkou je ovšem zajištění dobré rozlišitelnosti ostruvků (např. barevným kontrastem použitého materiálu
a vodorovným dopravním značenim).
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5.2.5.3 Střední dělicí ostrůvky pro ochranu levého odbočenÍ

Střední dělicí ostrůvkypro ochranu levého odbočeníje možné s výhodou funkčně spojovat s ochrannými
ostruvky (e-li v daném místě poptávka po přecházení). ZŤízlji se na začátku řadicích pruhů pro levé odbočení
nebo na protější větvi stykové křižovatky opticky tavazuji na řadicí pruh pro levé odbočení (tam je jinak
prázďný prostor, v lepším případě vyplněný dopravním stínem). Uspořádání musí být takové, aby délka
řadicího pruhu pro levé odbočení činila alespoň l5 m. Vzor fungování těchto ostruvků viz obrázekJ .

Takto provedené ostruvky stavebně vylučují zneuživáni řadicích pruhů k předjíŽdění, které je jinak velmi
nebezpečné z hlediska vzniku rychlostních excesů ataké proto, že uvedený manévr je matoucí pro ostatní
řidiče i chodce (např. chodec pŤecházejicina opačné straně křižovatky neočekává, že vozidlo jedoucí
v odbočovacím pruhu pojede rovně a ohrozi ho). ostruvky též zklidřrují dopravní proud a zmiňýí riziko
nehod najetím zezaďll.

Pozitivním přínosem středních dělicích ostruvků pro ochranu levého odbočení je samozřejmě i redukce
jalových dopravních ploch a nadměrně širokých jízdních pruhů. Náhrada zpevněné plochy (byť vyplněné
dopravním stínem) ostruvkem S vysazenou zelení je výhodná i ekonomicky.

Při konstrukci středních dělicích ostruvků pro ochranu levého odbočení je kromě dříve uvedených zásad
nutno dbát téžpoŽadavků na zajištění rozhledu vlevo odbočujícího řidiče na protisměr. Výška zeleně nemá
být vyšší než 0,5 m' max. 0,7 m.

obrázek 7 z Vzor fungování středních dělicích ostrůvků pro ochranu levého odbočení

= 

-

Stejnou funkci jako střední dělicí ostruvekpro ochranu levého odbočení může splnit i pokračování středního
dělicího pásuza křižovatkou na dvoupruhové, směrově rozdělené komunikaci (viz obrázek příl. A-1).

5.2.ó Střední dělicí pás

Střední dělicí pás je kromě pŤípadů uvedených v ČsN 73 6110 možné použítina komunikaci s nadměrně
širokymi jízdními pruhy nebo pro redukci nevy'rrŽité čtyř- a vícepruhové směrově nerozdělené komunikace.
Vznikne tak dvoupruhová, směrově rozdělená komunikace.

Střední dělicí pás menší délky (20 - 100 m) je vhodný i pro stavební podporu zakázaného odbočování
vlevo (např. do nově postaveného obslužného zaÍizeniurčeného jen pro protisměr - čerpací stanice, zaÍízení
obchodu a služeb) a pro oddělení vjezdové avýjezdové větve malé okruŽní křiŽovatky, kde podporuje efekt

l, ^in . 45* L

-
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psychologického sniŽování rychlosti před křiŽovatkou a upozornění na ni. Může posloužit téžke snížení
nehodovosti ve směrových obloucích fyzickým oddělením směru a protisměru. V takto upraveném úseku
ovšem nutno řešit přístup k pozemku či objektu na opačné straně komunikace, ktery by jinak byl dělicím
pásem blokován (např. formou snadného a bezpečného otáčení nanavazujici okružnikřižovatce či místního
přerušení dělicího pásu).

Výhodné a účelné je užití středního dělicího pásu společně s parkovacími p.ohy (přerušovanými lysazenými
plochami) a víceúčeloými pásy resp. postranními dělicími pásy (viz obrázek příl. A-1). Střední dělicí pás

samotný je možné přerušovat a podle místní potřeby zÍizovatŤadicí pruhy pro levé odbočení nebo přechody pro
chodce, poskyrující vyšší míru ochrany i komfortu pÍecházejicim (1:Íecházeni nadval<rát - viz obrázek 8).

obrázek 8: Přerušení středního dělicího pásu pro zřízení přechodu pro chodce
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POZNAMKA: Vliv středního dělicího pásu na jízdní rychlost je podobný jako vliv zúžení jízdního pruhu - i zde
nastává efekt snížení rychlosti až při vyšších rychlostech a v hladinách okolo 50 km/h je již nevýrazný. Dopravně-
bezpečnostní ýhody středního dělicího pásu spočívají zejména ve vzójemném oddělení protijedoucích vozidel, poslrytnutí
ochrany chodcům a zlepšení estetické stránlry prostoru komunikace.

Přechody pro chodce přes střední dělicí pás (stejně jako přes ochranný ostruvek) lze konstruovat ve tvaru
Z (viz obrázek 9), coŽ téměř vylučuje možnost, aby se chodec nepodíval do směru, odkud může přijet
vozidlo (přechod ho automaticky orientuje správným směrem). Cyklisý takové uspořádání přiměje sesednout.
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obrázek 9: Uspořadání přechodu pro chodce ve tvaru písmene Z
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Funkční provedení středního dělicího pásu

Z výskytu určitých funkcí na příslušném úseku vyplývaji ipožadavky na konkrétní uspořádání komunikace
a provedení středního dělicího pásu, např':

r střední dělicí pás s častou možností přejíždění tvořený jen mírně zvýšeným dlážděným pásem
(zvýšení 4 Qm,napřechodech 2 cm) se zakomponovanými prvky zeLeně (zelené ostruvky nebo velké
květináče); příklad možného provedení vlz obr. přílohy A-1,

r střední dělicí pás bez časté možnosti přejíždění vymezený obrubníky avysázený zelení.

Střední dělicí pás s častou možností pÍejížděni se uplatní zejména při velké koncentraci pozemků (resp'
nemovitostí a garáži) na opačné straně komunikace s požadavky na dopravní obsluhu. Možnost přejíždění
je výhodná i pro případné odstavení porouchaného vozidla.

Střední dělicí pás bez časté možnosti přejíždění je vhodný tam, kde nejsou velké požadavky na dopravní
obsluhu pozemků na opačné straně komunikace (ojedinělé případy je možno řešit místním přerušením středního
dělicího pásu). Toto řešení má výhodu většího podílu nezpevněných ploch. Při větší délce takto provedeného
středního dělicího pásu než 50 m je ovšem zpravidla potřebné umožnit objíŽdění porouchaného vozidla
volbou šířky jízdního pásu alespoň 5,50 m nebo jiným způsobem (např. pomocí dostatečně kapacitně
dimenzovaného parkovacího pruhu nebo nouzového pruhu).

Minimální šířka středního dělicího pásu
Uoporucena mtntmální šířka středního dělicího pásu je 2,5O m, což vyply:tá z požadavku na bezpečné

přecházení chodců s dětskými kočarky, jízdními koly aZTP na invalidních vozících. Ve stísněných poměrech
lze tuto hodnotu výjimečně redukovat ažna l,75 m (další zmenšování je nevyhor.ující z hlediska ochrany
přecházejících). Horní hranice šířky se nestanowje - je omezena jen prostorovými možnostmi. Případné
velmi široké střední dělicí pásy mohou zlepšit kvalifu zpracováníprostoru komunikace provedením parkové

,:lúpravy{aáhony květin|,,áleje, tráyqi$ý),nebo střednípromenádý, příp' se,$|izkou pro1,oýklistv' 
,,.,:..::l,:l:,,]

Úprava středního dělicího pásu
Střední dělicí pás bez časté možnosti přejíždění mábýt ozeleněn zatravněnim, květinami nebo křovinami

nepřekážejícími rozhledu. Střední dělicí pás s častou možností přejíždění má mít zakomponovány prvky
zeleně podle možností. ,,Bezúdržbové" provedení výhradně z dlažby či betonu (bez úiti zeleně) je sice
možné, ale v porovnání s původním stavem příliš nezvyšuje výtvarnou stránku prostoru komunikace a je
hůře viditelné (zanikáv šedi). Má-li být výjimečně použito, potom je pro bezpečnost i vzhled žádoucí ýrazné
barevné odlišení středního dělicího pásu od ostatních ploch (např. červená nebo modrá dlažba).

Vhodná a estetická je i výsadba stromů s korunami' které nezasahují (resp. neprorustají) do prujezdního
prostoru. Střední alej velmi zlepšuje vzhled takto upravené komunikace a kromě dalších efektů působí i na
sniŽování rychlosti (pro výsadbu stromů však střední dělicí pás musí mít šířku alespoř'2,50 m). Na koncích
středního dělicího pásu (na křižovatkách a přechodech) nesmí výška souvislé ze|eně přesahovat 0,5 m, max.
0,7 m' Při posuzováni rozhleďu ve vazbě na provedení zeleně je nutno zohledňovat i výškové vedení
připojujících se komunikací (v praxi je reáIná situace, kdy i hodnota 0,5 m může působit problémy).
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5. NÁvRHovÉ PRvKt JEJICH uŽIrÍA KoMBINACE

V případě optimálního a dostatečně frekventovaného rozmístění míst pro pŤecházení je vhodné ze|ei
na středním dělicím pásu navrhovat tak, aby pás neby1pro chodce snadno překročitelný a chodec byl motivován
pÍecházet jen na místech k tomu účelu přizpůsobených.

Kapacita dvoupruhové komunikace se středním dělicím pásem

S bezproblémovou funkcí dvoupruhové směrově rozdělené komunikace |ze počítat do intenzity 900 vozh
v profilu (provozní zkušenost narealizovaých lokalitách v zabraúč,i)'

5.2.7 Yicettčelový pás

Víceúčelový pás spolu s volnou šířkou chodníku a nutným bezpečnostním odstupem tvoří stavební šířku
chodníku. Předstawje velmiýhodný skladebnýprvekchodníku se širokýmpolemuplatněni, jehožpouživání
lze doporučit všude tam, kde to prostorové možnosti dovolují.

Víceúčelový pásLze navrhnout v případě, že jek dispozici větší šířka prostoru mezi vozovkou a zástavbou
(resp. hranicí pozemku), než je nutná volná šířka chodníku (v závislosti na intenzitě provozu chodců) včetně
bezpečnostního odstupu. Širta a způsob využití víceúčelového pásu mohou být po délce proměnné.
Nejběžnějším provedením víceúčelového pásu je zelený pás (trávník, květiny, stromy.'..)' příp. přerušovaný
dlažbou pro umístění dalších funkcí.

Funkce a výhody víceúčelového pásu jsou zejména následující:

r zlepšeníochranychodcůo

r omezení možnosti vstupu chodce do vozovky kdekoli,

l získání prostoru pro jiné funkce a aktivity (uliční aleje, lavičky, stojany na kola, informační
zařízení, telefonní budky, nástupištěo prodej ní stánky, apod.)o

l výhodná deponie sněhu pro zimní údržbu (sníh z vozovky není odlízen do volné šířky chodníku
a naopak),

r umožnění prostorově méně náročného provedení odvodnění komunikace umístěním dešťových
vpustí; chodníky lze odvodnit přímo do víceúčelového pásu, není-li zpevněn,

r snadnější ukládání inženýrských sítí.

Příklady užití víceúčelového pásu jsou patrné z obr. přílohy A-1' A-3.

5.2.8 Postranní dělicí ostrůvek
Postranní dělicí ostruvek je dopravní ostruvek, který slouží k vzájemnému odděleni rízných jizdních

proudů (definice dle TP 132). Nejčastěji se použivá k místnímu oddělení a usměrněni jizdnich proudů
motorových vozidel a cyklistů. Uplatní se např. ve ziženich, kdy je z h1ediska bezpečnosti vhodné vedení
cyklistů separátně (viztéŽkap.5.2.l2) nebo na začátku obcí při přechodu na samostatnou cyklistickou
stezku.

5.2.9 Postranní dělicí pás
Postranní dělicí pás (viztéž TP 132) obvykle odděluje provoz motorových vozidel aprovoz cyklistů

na samostatné cyklistické stezce. Tato může bý vedena společně s chodníkem. Provedením je postranní
dělicí pás podobný nezpevněnému víceúčelovému pásu (viz kap' 5.2.7).

5.2.10 Vysazené chodníkové plochy
Vysazené chodníkové plochy vzniknou, jestliže parkovací pruhy, parkovací záIivy,víceúčelové pásy nebo

postranní dělicí pásy se na někteých místech přeruší a chodníkové plochy se přivedou ažna otrrsaj jizdniho
pruhu. Standardní šířka jízdních pruhů přitom zpravidla zůstane zachována (s výjimkou případů, kdy
je požadováno ziŽeni).

rtl:]il
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5. NÁvRHovÉ PRvKY JEJICH uŽIrÍA KoMBINACE

Vedení kolejových drah na prutazích je ovšem výjimečné (periferní čtvr1i většího města nebo blízké obce,
do nichž je vedena tramvajová doprava).

obrázek I0z Princip vysazených chodníkových ploch v mezikřižovatkovém úseku
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Obrázek 11: Princip vysazených chodníkových ploch v oblasti křižovatlq
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Principiálně se rozlišují:

1 výsazené chodníkové plochy v mezikřižovatkových úsecích (viz obrázek 10)'

1 výsazené chodníkové plochy v oblasti křižovatek (viz obrázek 11).

Různé varianty provedení a užití jsou zŤejmé též z obr. přílohy A-2' A-3.

P)ZNÁMKA k obr' ] 0: Vysazené chodníkové plochy je obvykléfunkčně kombinovat s lysazenými zelenými plochami
v parkovacích pruzích, proto jsou zde tyto prvlql zakresleny také.

Vysazené chodníkové plochy mají následující funkce a výhody:

usnadnění přecházení zkrácením jeho délky a doby pobytu chodce v kolizním prostoru,

zvětšení ploch pro lepší pohyb resp. čekání chodců (forma podpory pěší dopravy)'

zajištění volnosti vjezdu do objektů (fyzické zabránění parkování)'

vyloučení protiprávnÍho parkování v oblasti křižovatek aztoho plynoucízlepšení rozhledových
poměrů (řidičů i chodců) i podmínek pro chůzi a přecházení,

zlepšení optického kontaktu mezi řidičem a přecházejícím chodcem díky přerušení parkovacího
pruhu nebo krajnice a skutečnosti, že čekající chodec je blíže dráze vozidla a stojí výše'

možnost získání ploch pro další funkce (záhonek, parkovací automato stojan na jízdní kola),

zmírnění optické převahy širokých komunikacío

možnost umístění prvků rybavení komunikaceb|iže judnímu pruhu (dopravní značky' osvětlení).

Geometrické uspořádání vysazených chodníkových ploch

Délka vysazených chodníkových ploch musí bý volena s ohledem na nutnost zajištění optického kontaktu
mezi řidičem a chodcem (délka rozhledu pro zastaveni), cožje citlivou otázkou zejména ve směroých
obloucích. Nemá bý menší než 5,00 metrů. Nezbytné je i správné šířkové dimenzováni, aby chodec mohl
zaujmout pozici, odkud mu již nebrání ve ýhledu parkující vozid|a a odkud je též řidičem přijíždějícího
vozidla viděn (viz obr. přílohy A_4) . Z toho vyplývá, že miravysazení mábýt v každém případě o něco větší
než šířka parkujícího vozidla.

Poloměry zaobleni r,ysazených chodníkoých ploch v křižovatce musí být takové, aby byla umožněna
prujezdnost největšího uvažovaného vozidla ve smyslu jeho vlečných křivek. Přitom se a priori nevylučuje
možnost uŽití protisměmého jízdního pruhu při odbočování a z toho plynoucího menšího poloměru zaobleni
vysazené plochy. Menší poloměr je v zájmuminima|izace kolizního prostoru Kižovatky, zmenšování oklik
pro pěší (menší odsunutí přechodu od křižovatky) anižšich jizdních rychlostí odbočujících vozidel ve prospěch
ochrany chodců.

Vysazené chodníkor,é plochy musí být v souladu s potřebami ZTP v místě přechodu sníženy 2 cm nad
úroveň vozovky (ve smyslu ČsN z: 6110) popř. vozovka odpovídajícím způsobem zvýšena. Zptavidla
se kombinují s přechody pro chodce, což dálezvyšuje pozornost řidičů a bezpečnost chodců. Častou chybou
bývá znelžívání těchto chodníkoých ploch k umístění telefonních budek, kontejnerů na odpad apod.,
ale občas i bezohlednými řidiči kparkování, čímž se efekt jejich fungování zhoršuje. Kzamezeninelegálního
vjezdu vozidlaje vhodné umístit na vnějším obvodě vysazené chodníkové plochy např. městské tvarové
sloupky, resp. prvky, které nemají vliv na rozhled ale znemožnivjezd. Uvedený účel může v případě dostatku
místa splnit i např. držákna jizdní kola. Při umísťování těchto prvků nutno respektovatpotřebný bezpečnostní
odstup 0,50 m od okraje vozovky.

V praxi je moŽný případ, že vysazené chodníkové plochy vzniknou i na místech, kde prioritně neslouží
provozu chodců (např. poptávkapo pÍecházení je malá)' byť jejich pollživání chodci se nevylučuje. Potom
je jejich hlavním účelem některá z ostatních, výše uvedených funkcí (zabráněni protiprávního parkování
v křižovatce, zajištění volnosti vjezdu do objektů, umísťování prvků lybavení komunikace, atd.) a nekombinují
se s přechody pro chodce.
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5.2.1l Vysazené zelené plochy

Vysazené ze\ené plochy jsou návrhovými prvky, které obvykle funkčně doplňují parkovací pruh.

Plní zejména následující úkoly:

l podstatné zlepšení estetického vzhledu komunikace optickým posÍlením zeleně a potlačením
dominance parkuj ících vozidel,

l ochrana parkujících vozidelproti poškozeníjedoucímivozidly'

l narušování monotónnosti vzhledu komunikace a regulace jizdni rychlosti,

r možnost výsadby uličních alejí mimo chodník,

r kontrastnější vymezení parkovacího pruhu v šířkovém uspořádání a vodicí účinek.

Geometrické uspořádání vysazených zelených ploch

Vysazené zelené plochy přerušující parkovací pruh mají šířku odpovídající šířce parkovacího pruhu. Délka
běžttě čini2 - 4 m, ovšem principiálně není omezena; volbou ýrazně větší délky s ýhodou vzniká víceúčeloý
pás nebo postranní dělicí pás na úseku nebo jeho části, kde není poptávka po parkování. Při dimenzování
rozměrů nutno zohledňovat i druh zeleně, zejméta potřebný prostor pro kořeny stromů.

Yzéqemná vzdálenost jednotlivých lrysazených ze|ených ploch vyplývá z počttt zŤizovaných podélných
parkovacích stání (e příslušným násobkem hodnoty 5,50 m dle ČSN 73 6056).V jednom zálilrr však nemají
být za sebou vice než než tŤi, výjimečně čtyři stání, jinak zeleň zaniká a v obrazl komunikace i nadále
dominují automobily. Rozložení vysazených zelených ploch nemusí být pravidelné ani symetrické; ruzné
vzdálenosti zr,yšují žádolci dojem členitosti prostoru komunikace a stimulují pozornost řidiče. Ve směru
do vozovky majibýl,rysazené zelené plochy zaoblené' nikoli hranaté (nebezpečné pro vozidlo a neestetické).

Náběhy vysazených zelených ploch mohou být (vzhledem k obrubníku) jak šikmé, tak i kolmé. Šime
náběhy usnadňují zqižďěni a vyjižděni, ovšem zvětšují nároky na zpevněné plochy' u kolmých náběhů
je tomu naopak. Při vo1bě konkrétního provedení je proto nutno zohledňovatmístní poměry (intenzitaprovozu'
obrat parkujících vozidel, atd.).

Příklady užitívysazených zelených ploch viz obr. přílohy A-1, A-2' A_3.

5.2.12 Lokální zúžení jízdních pruhů

Lokální z6Ženi jízdních pruhů (dále jen ,,zižení") jsou prvky návrhu, kdy není dodržena standardní šířka
jízdních pruhů na omezené délce; počet jízdních pruhů přitom zůstává nezměněn. Uplatní se na dvoupruhových
směrově nerozdělených komunikacích s nižšími intenzitami provozu.

Ziženi mají podobné vlastnosti jako vysazené chodníkové plochy (viz kap. 5,2.I0). Navíc slouží
k následujícím účelům:

l zdŮraznění hlavního směru křížení chodců a cyklistů,
r tvorbě opticky uzavřených dílčích prostorů ve spojení se svislými prvky'
l zdiraznění změn úsekových charakteristik (např. na vjezdech do obcí a malých měst' příp.

na přechodech do jiných oblastí obce či městao např. centra\,viz obrázek12.

Ztěchto funkcí vyplývá pravidlo, že zíženi se používají jen bodově a méně často než vysazené chodníkové
plochy.

Je-li provoz cyklistů veden po krajnici nebo jízdním pruhu pro cyklisty, potom se doporučuje jeho vedení
v ziženich odděleně. V takovém případě se ziženi provede postranním dělicím ostruvkem (viz kap. 5.2'8).
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obrázek 12l Příklad užití zúžení pro zvýraznění ujezdu do obce

Návrhové hodnoty zÚŽeni

Dékazižeti čini zpravidla 10 - 15 m. V oblasti náběhu mají byt uve dena obrubníky, vybavena doplňkoými
svislými prvky (např. dopravtizaÍízeni,,Směrovací deska" nebo vhodnázeleř\, jakož i dostatečně osvětlena,
aby byla za všech okolností viditelná (viz obrázek 13)'

Y ziženich mají komunikace šířku zpravid|a 5,50 m a jsou minimálně o 1,00 m užší než sousedící úseky.
Větší redukce (resp. rozdily) šířek zlepšují rozlišitelnost. Uvedená šířka 5,50 m je myšlenamezi obrubníky;
na krátkém úseku v zíženi není třeba zÍizovat odvodňovací proužek.

obrázek 13z Příklad půdorysného uspořádání zúžení
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5.2.I3 Přechody pro chodce

Přechody pro chodce (resp. přejezdy pro cyklisty) jsou na prťtazichzpravidlatezbytné, pokud nejsou
zŤizeny podchody či lávky pro pěší.

Pro zajištění dostatečné bezpečnosti pŤecházejících a faktické možnosti řidiče zastavit vozidlo před
přechodem pro chodce Se tam, kde je to možné, doporučuje respektovat pŤi zÍizováni neŤizených přechodů
následující zásady:

,,II.I|,,:I,::IaIII:IIL,,:II'III .I,IIIII I, I 
:I L'II:II:IIIII:II,Il

II:I,II,II,II,IILI,:,IrILIIrL I...:III.I:.I.L:IaI.IairrII. I,:I, Il

íšemj:,přcchážct,ll

Uvedená doporučení není v současné době možné v České republice vždy respektovat. Jejich uplatnění
často naráži na problémy j ak technické, tak i legislativní (právní poj etí přechodů pro chodce není ve srovnání
s vyspělým zahraničim totožné). Předstai,ují však určitý ideální stav, ke kterému je žádouci se v zájmu
bezpečnosti silničního provozu přibližita akceptovat ho tam, kde to |ze.Yážným argumentem je až 7x vyšší
relativní úmrtnost chodců v České republice ve srovnání s EU.

P)ZNÁMKA: Tato poměrně přísná doporučení vycházejí z toho, že riziko ohrožení chodce s počtem přecházených
pruhů prudce stoupá. Dlouhý pobyt v kolizním prostoru totiž vyžaduje dlouhé (a dnes vzácné) mezery mezi vozidly
a velkolysé rozhledové poměty. Přechody přes dva (nebo více) jízdní pruhy stejného směru jízdy jsou obecně velmi
nebezpečné proto, že chodec se může rozhodnout k přecházení ve stejném okamžiku, kdy se řidič některého z následujích
vozidel rozhodne (legálně) přejet do levého jízdního pruhu. Tento řidič vidí chodce na chodníku a nejeví se mu jako
překážka, chodec počítá s tím, že do tohoto původně volného pruhu stihne před proudem vozidel v pravém pruhu přeiít.
oba pak dosáhnou stejného místa současně. Dalším velmi rizikovýmfaktorem těchto přechodůje, že řidíč vjednom
jízdním pruhu zastaví, aby chodce nechal přejít, a řidič jedoucí v souběžném jízdním pruhu ho srazí. Proto jde
o nebezpečnější (tudíž nedoporučené) uspořádání než přechod přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci, kde
k těmto jevům nedochází.

Příklady uspořádání přechodů pro chodce z hlediska počtu přecházených pruhů a směru jízdy s poukazem
nayztah k bezpečnosti silničního provozu jsou uvedeny na obrázku 14.

Problematické j sou zejména přechody přes původně čffiruhové směrově nerozdělené komunikace , jejichž
úprava podle výše uvedených doporučení by byla technicky i prostorově nepřiměřeně náročná - obr. 14,
případ ,,d" (v zahran1či podobné případy zpraviďla řešeny pomocí SSZ nebo mimoúrovňově). ZÍízeni
ochranného ostrůvku oddělujícího jednotlivé směry jízdy (navzdory tomu' že chodec pÍecházi dva pruhy
stejného směru) je kompromisním, avšak v každém případě méně nebezpečným řešením ve srovnání
s původním stavem - obr. 14, pÍipad,,e".

Požadaveknejlyšší dovolené rychlosti napřechodu 50 km,rhje dán faktory ýzikáInimi(moŽnostzastavení)
i psychologickými (při rostoucí rychlosti ochota řidiče umožnit chodci přecházeniprudce klesá). Zahran1čni
zkušenosti p ovahýi i rychlost 50 krrýh za limitní a poukazuj í n aýrazně vyšší bezpečnost přechodů s rychlostí
40 km/h. Toto omezení je proto žádoucizejménatapřechodech v citlivých částech obce, např. před školou,
obecním úřadem, apod. ; není ovšem vhodné j eho zav áděni paušálně.

Je-li s ohledem na poptávku po pÍecházení potřebné zřídit přechod pro chodce v úseku, kde nejvyšší
dovolená rychlost přesahuje 50 km/h, potom je nezbytné tuto rychlost snižitna nejvýše 50 km/h příslušným
dopravním značenim. Ve1mi vhodná je podpora účinnosti rychlostního omezeni doprovodnými stavebními
opatřeními (1izdnipruhy s menší šířkou, střední dělicí ostruvky, r,ysazené chodníkové plochy, optické zúženi
komunikac e vhodnou konťr gurací zeleně, apod. ).
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Uspořádání přechodů pro chodce v průběhu trasy komunikace
Na úsecích prutahů s prolínáním funkcí na obou stranách komunikace je účelné lytvořit dobré podmínky

pro pŤecházení v hustých rozestupech (100-200 m). Provoz motorových vozidel a zejménaplovoz veřejné
dopravy ovšem nemábýt s ohledem na velký ýztam dopravní funkce prutahu nepřiměřeně omezován.
Proto je vhodné kombinovat užití přechodů pro chodce (vyznač,ených příslušným svislým a vodorovným
dopravním značetím) a míst pro pŤecházení s podpůmými technickými prvky, které přecházení usnadňují
(ochranné ostruvky, vysazené chodníkové plochy, ziženi), ovšem Samy o sobě nezakládají přednost pro
chodce.

Obrázek |4z Schematické příklady uspořadóní přechodů pro chodce ve vztahu k bezpečnosti
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Umísťování přechodů pro chodce

Přechody pro chodce (resp' místa pro pÍecházení) mají býtnavrženy a umístěny tak, aby:

r resPektovaly přirozené směrování hlavních pěších proudů (dostatečně velká poptávka
po přecházení),

r byly pro všechny účastníky dopravy přehledné (včetně ploch na ochranných ostrůvcích),

r byl zabezpečen rozhled pro zastavení,

r rozhledové oblasti mohly být udržovány volné od parkujících vozidel a jiných překážek'

l chodci byli uspořádáním prostoru komunikace k využívání přechodů dostatečně motivováni.

Bezpečnost dopraly na přechodu pro chodce se zlepší,jestliže kromě vodorovné a svislé dopravní značky

',Přechod 
pro chodce" je přechod doplněn vertikálně účinkujícími prvky, jako jsou vhodné stromy, osvětlení

nebo výstražná světelná signalizace (např. na bázi dvou střídavě svítících žluých světel uspořádaných vedle
sebe).

Podpora funkčnosti přechodů pro chodce stavebními prvky
Funkčnost, bezpečnost a kapacitu přechodů pro chodce lze zvyšovatjejich doplněním dříve popsanými

prvky pro usnadněni pŤecházení. Příklad kombinace přechodu s vysazenými chodníkovými plochami
aziženim je na obrázku 15.

obrázek 15: Princip zlepšenífunkčnosti přechodu pro chodce kombinací s vysazenými chodníkovými
plochami a zúžením
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P)ZNAMKA k obr. ]5.' Je patrný rozdíl mezi přechodem pro chodce doplněným stavebními prvlq, a přechodem na
protější straně komunikace. Ve druhém případěje přecházení delší' méně bezpečné, méně pohodlné a není stavebně
vyloučeno zneužívóní okrajů přechodu neukázněnými řidiči k parkování a omezování pohybu chodců (v praxi běžné).
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s.2.l4 Malé okružní křižovatky

Malé okružní křižovatky se na průtazích uplatní ze1ména:

r na okrajích sídelních útvarů, kde plní funkci opatření pro snížení rychlosti na vjezdu do obceo
případně funkci distribuce dopravy do obce a na obchvat, či k nákupnímu středisku na periférii,

l na vlastním průtahu obcí, kde jejich užití mohou motivovat rizná hlediska (snížení rychlosti
jízdy, zlepšení plynulosti provozu' zajištění přechodu mezi úseky s různým šířkovým
uspořádáním, výhodná alternativa ke křižovatceÍízené SSZo výtvarná funkce, úprava křižovatky
s vysokou nehodovostí' apod.).

Maló okružní křižovatky se navrhují podle TP 135.

obrázek16: Příklad řešení malé okružní křižovatkv y centru města
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5.2.15 Zména povrchu vozovky
Změna druhu nebo barvy povrchu vozovky na vstupu do obce i na prutahu obcí přispívá ke zlepšení

informovanosti' resp. povědomí řidičů o jízdě v jiném dopravním režimu než v extravilánu. Může se vhodně
uplatnit i pro vytvořenižádouciho psychologického kontrastu před místy vyžadujicimi zvýšenou pozornost
a opatmost (kromě vjezdu do obce též přechody pro chodce, křižovatky, zpomalovací prvky).

Povrchy vozovek provedené dlažbou jsou po výtvarné stránce příznivější a často lépe odpovídají atmosfeře
obce (historické kořeny), pro dnešni provoz však mají i řadu nevýhod. Proto je potřebné přistupovat
kpolživáni dlažby velmi citlivě. Tam, kde má dlažba svou tradici, nečiní v provozu problémy anedocházi

,''ií}i

{iii:

'{
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k odmítání ze strany obyvatel, není důvod k její paušální likvidaci. Nové zÍizovéni delších dlážděných
povrchů však obecně doporučit nelze, zejména z důvodů vyšší hlučnosti.

Na druhé straně však stÍidavá aplikace asfaltu a dlažby v někteých úsecích prutahu může přispět k narušení
linearityprostorukomunikaceazmimění dojmujeho ýhradně dopravního charakteru. Dlažba(např. formou
příčných pruhů nebo velmi krátkého dlážděného úseku) se může úspěšně uplatnit i na vjezdech do obcí
v kombinaci se středními, případně postranními dělicími ostrůvky. Lze ji též využit k tvorbě tzv.
opticko-akustických brzd, tvořených d|ažebními pásy s klesajícími rozestupy, kdy podvědomí řidiče
je stimulováno ke sniženi rychlosti. Úoinek těchto btzd je ovšem poměrně nevýrazný a dopravně-
bezpečnostního efekfu se dosáhne spíše formou vybuzení pozornosti vznikem zvukového kontrastu.

DIážděné úseky se z důvodu zatiženi hlukem od dopravy nemají provádět v blízkosti přivrácené strany
obytné zástavby. Určitou negativní roli může sehrát i nebezpečí ohlazeni dlažby,její kluzkost, nebezpečí
námtazy, větší nerovnosti krytu (nepříjemné pro cyklisty) a delší doba tání sněhu ve srovnání s asfaltem.

Dlažba se s výhodou uplatní na parkovacích pruzích a zastávkovýchzáIivech, kde zlepšuje celkoý vzhled
komunikace a opticky odděluje tyto prvky od jizdnich pruhů. Zde nedocházik nepŤijemným zvukovým
efektům a možnému odmítání ze strany obyvatel. Výhodou dlažby na plochách pro dopravu v klidu je i její
odolnost proti deformacím při dlouhodobém statickém zatiženi.

5.2.16 Zpoma|ov ací prahy

Zpomalovací prahy se mohou uplatnit na málo zatíženýchprtiazich silnic III. třídy (max. 2500 vozidel
za den), a to nejčastěji formou zvýšených ploch na kŤ1žovatkách (viz obrázek 1 7)' přechodech pro chodce
nebo v centrální části obce, kde je velká intenzita příčných pěších vztahi. Pottživání tzv.l<látkých prahů
se na průtazích silnic obcemi nedoporučuje.

Pro navrhováni zpomalovacích prahů platí TP 85.

Obrázek 17z Schéma řešení křižovatlq na průtahu obcí zvýšenou plochou

44

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



6. oŽIvENÍ pnosroRu KoMUNIKACE

6. OZIVENI PROSTORU KOMUNIKACE
K redukci rychlosti řidiče psychologicky motir,.uje i snaha, aby neohrozil život. Pokud ovšem na prutahu

silnice obcí život jakoukoli formou není vidět (člověk ani zeleň), necítí motivaci jet pomaleji. Tuto zpětnou
vazbu je třeba mít neustále na paměti.

Zklidíování dopravy naprtÍazích z tohoto hlediska proto znamená nejen zvětšováni podílu zeleně, ale
i větší lznáni potřebnosti nabídky pěších komunikací a prostorů pro chodce. V návrhu úprav musí bý
usilováno o vyváženost jednotlivých druhů dopravy a jejich vazby na místní funkce; dvojnásob to platí
v centrální části obce.

Přítomnost života obecně motivuje ke zmírnění rychlosti. Je proto potřebné dělat i taková opatření'
aby byl život na průtazích co nejvíce viditelný. Brána do obce musí být provedena kontrastně, aby
řidič přechod do prostředí, kde jsou živé bytostio intenzivně vnímal.
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7. SHRNUTÍ DoPoRUČExÍ pno NAvRHoVÁxÍ
DoPRAvxÍHo ŘEŠExÍ pnŮrenŮ srrxrc

oBCEMI A MArÝnnr mĚsry

7.1 obecné zásady řešení

Při návrhu konkrétního dopravního řešení prutahu a přilehlého dopravního prostoru je třeba v každém
případě respektovat následující obecně platné zásady resp. požadavky:

r pro dosaženídobrých (funkčních a estetických) proporcíšířkového uspořádánímajíbýtprostory
mimo vozovku dostatečně široké (chodníky, stezky pro cyklisty, víceúčelové pásy, postranní dělicí
pásy, pobýové plochy, pÍedzahrádky, atd.),

l jednoznačné diferencování dopravních ptoch (musibý zŤejmé a stavebně rozlišené, co je jizdni
pruh, co je parkovací pruh, co je chodník, atd., jakou funkcikaždá konkrétní plocha má a komu resp.

čemu slouží)'

r šířky jízdních pruhů jen takové, kolik je bezpodmínečně nutné,

l návrh úpravy průtahu tak, aby řidič byl pozitivně motivován k dodržování rychlostního limitu,

r místa, na nichž je žádoucí snížení judní rychlosti (např. zlčátek obce, začátek obchodní ulice,
frekventované přechody pro chodce) se adekvátní formou utváření mají učinit zřetelně
viditelnými (napÍ. zížení, střední dělicí ostruvek, optickábrána' šikana,změnamateriálupovrchu),

l potlačování podélných linií a monotónnosti vzhledu s urychlujícím účinkemo

r podpora výstavby malých okružních křižovatek,

1 zlepšování bezpečnosti a podmínek pohybu nemotorizovaných účastníků dopraly (stavba, resp.

rozšiřování chodníku, cyklistických pruhů a pásů, stezek pro cyklisty' zaÍizeni pro pěší...),

l ochrana přecházejících chodců stavebními opatřeními - prvky pro usnadnění přecházení
(ochranné ostruvky pro snazší a bezpečnější přecházeni, :,1tsazené chodníkové plochy, zmiňováni
bariérového účinku prutahu),

r podpora zelených ploch, výsadba stromů a keřů, zlepšování vzhledu komunikací a životního
prostředí, lváženánžůlrada asfaltu dlažbou tam, kde je to vhodné,

r parkování v dopravním prostoru zásadně podélné(formouparkovacíchpruhůresp. záIivtl),výjimečně
šikmé;kolmé je nevhodné' protože výjezd je obtížnější azabere více místa i času,

r ani velká poptávka po parkování nesmí vést k zanedbání návrhu zelených ploch (např. přerušení
parkovacího pruhu r.ysazenými zelenými plochami mábýprováděno systematicky a v každém případě).

7.2 Systém organizace dopravy ve vztahu k dopravním charakteristikám

7.2.1 Všeobecně

Stanovitobecné alniverzálnizásadyproorganizacidopravyrrapritazichajejichšířkovéuspořádánína
zák|adě dopravního zatiženije velmi obtižné, byť je po nich díky jednoduchosti kritéria velká poptávka.

obtížnost vyplývá zejménazriznoroďosti reálných dopravních situací, které nelze jednoduše odlišovat jen
podle hlediska dopravního zatíženi, ale i podle jiných charakteristlk, zejména nejvyšší dovolené rychlosti.
Kromě toho volba určitého principu či projekčnizásady zdaleka není jen záIežitostí technickou, resp. doprarmě-

inženýrskou , aIe i záIežitostí politickou (koncepce a priority státní i místní dopravní politiky) a politika může

v ruzných obdobích sledovat velmi rozdílné cíle.
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pozxÁut<l': Příkladem může být ještě nedávná priorizace pohybu motorové dopravy y kontrastu se současným
názoroým ývojem a dopravní politikou EU, kde se zdůrazňuje potřebavětšího zohledňování nemotorizovaných účastníků

dopravy a nedopravníchfunkcí sídelních únarů. Zde uvedené principyje tedy nutno chópat orientačně, protože podléhají
dynamickému názorovému vývoji v kruzích odborných i politických.

Některá doporučení j lžbyla prezentována v kapitole 5. Zde se omezíme na záležitosti dosud neuvedené,
zejména na zaŤizeni pro pěší a cyklistickou dopralrr a volbu mezi rtnnými možnostmi jejich vedení. Tuto

kapitolu je tedy třeba chápat jako doplněk záležitostí zmíněnýchdříve a částečně i jako pomůcku ke kapitole
8, která uživatele často uvede do situace' kdyje potřeba rozhodnout, kterou z uvedených variant šířkového
uspořádání v konkrétním případě zvollt.

7.2.2 Potřebnost komunikací pro nemotoroYou dopravu

Chodníky mají být standardním prvkem prutahů; od jejich zŤizeni lze výjimečně upustit jen tam, kde
je provoz chodců extrémně malý ažžádný'

Nej sou-li pro cyklisty k dispozici vhodné alternativní trasy, j e potřebné zvažovat zŤizováni cyklistických
pruhů (pásů) resp. stezek pro cyklisty naprtfiazich tam, kde:

l je v budoucnu nutno očekávat silný provoz cyklistů (mj. i víkendový a rekreační)'

r se často vyskytují účastníci silničního provozu' vyžadýíci zvýšenou ochranu (např. děti jedoucí
na kole do školy).

ohledně zÍizovánikomunikací pro nemotorizované účastníky silničního provozu lze orientačněvycházet
z tabulky 4. Tabulka udává hranice potřebnosti těchto komunikací na základě poměru intenzit dopraly
motorové i nemotorové. obecně plati,že čím vyšší intenzitamotorové dopralry', tímje potřeba samostatných
chodníků resp. stezek pro cyklisty naléhavější a opodstatněná i při relativně malých intenzitách pěších
a cyklistů. Uváděné hodnoty intenzit jsou myšleny na profilu (tj. celkově v obou směrech).

Je uvažována intravilánová dovolená rychlost 50 km/h. Při nižší rychlosti je možno uplatňovat princip
společného vedení cyklistů na jízdnichpruzich i při i.yšších intenzitách. Naopak při lyšší dovolené rychlosti
než 50 km/h princip Separace mábýt uplatněn v každém případě.

Tabulka 4: orientační hranice pro vybudovóní chodníků a stezek pro cyklisý (intenziý na profilu)

Intenzita provozu

[počet motorových
vozidel za24hodinl

Společné chodníky a
stezky pro cyklisty

Pěší a cyklisticloý pÍovoz

[chodci a cyklisté za
šoičkovou hodinu-l

Chodníky

Pěší provoz

fchodci za špičkovou
hodinu.l

Stezky pro cyklisty

Cyklistic[i provoz

[cyklisté za špičkovou
hodinul

<2500 75 60 90
2500-5000 25 20 30
5 000 - 10 000 t5 10 15

> 10 000 t0 5 10

Jsou-li pro chodce a cyklisty k dispozici pouze hodnoty denního zatiženi, potom se pro špičkovou hodinu
uvažuje 20 oÁ celkoých hodnot denního zatižení
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7.2.3 Zřizovíní a vybavení přechodů pro chodce

Intenzity dopravy

Z hlediska bezpečnosti silničního provozu není nutno zÍizenipÍechoduvázatnaminimální nebo maximální
intenzity křižuj ícího pěš ího provozu.

ZÍizenipřechodu taktéž není nutno vázatnaminimální intenzity motorové dopravy;přechody je možno
zÍizovat i při malém provozu (méně než 300 vozidel za špičkovou hodinu na proťrlu). Zatěchto okolností
je však v kaŽdém jednotlivém případě potřebné zvažovatúčelnost ve srovnání s volným přecházením resp.
nabídkou pomocných prvlď (dělicí ostruvky, vysazené plochy) bezprávního definování přechodu pro chodce.

Praxe ukazuje, že nejlepší funkčnosti přechodů se dosahuje v rozmezíintenzit motorové dopravy
na profilu přibližně 300-600 vozidel za špičkovou hodinu a intenzit pěší dopravy alespoň 50
přecházejících chodců za špičkovou hodinu.

Při vyšších intenzitách motorové dopravy na profilu než 900 vozidel za špičkovou hodinu je zŤizeni
přechodu možné, zpravid|aje však nezbytné zvýšitjeho kapacitu a ochranu chodců středním dělicím
ostrůvkem. Limitní hodnotou intenziý pro zŤizeni přechodu je v takovém případě max. 900 vozidel
za špičkovou hodinu v každém směru.

Rychlosti
Přechodypro chodce nemají býtzÍizovány na úsecích s dovolenou rychlostí vyšší než 50 km/h. Při r,1'šších

rychlostech totiž prudce klesá ochota řidiče umožnit chodci pŤecházeniiýzLká|ně danámožnost zastavení'
nejde-li o přechod Íizetý SSZ. Pro kvalitní zajištětti bezpečnosti silničního provozu na přechodu je však
i rychlost 50 kmih příliš vysoká; optimáInije, pokud hodnota V*r"n { 40 km/h. Proto je vhodné provedení
odpovídajících doplňkových stavebních opatření (např. dělicí ostruvky' vysazené plochy' zižeti, změna
materiálu povrchu, výjimečně i zvýšené plochy, apod.).

7 .2.4 Y olb a usp o řádání zastáry ek veřej né autobusové dopravy
obecná tendence podpory veřejné dopravy a hledání opatření k jejímu zatraktivňování vede mimo jiné

i k úsfupu od zŤizováni zastávkových zálivŮ' a jejich nahrazování jinými formami uspořádání (zastávky na
jizdnimpruhu, zastávkové mysy). Tento trend sev zahraničí projevuje jak rušením stávajících záIivt:,a jejich
náů'radouzastávkov1mi mysy, tak i snahou zřizovat nové zastávky přednostně na jízdním pruhu. Stání autobusu
na vozovce začínábýtpovažováno zavítanou formu zklidňování dopravy, zejménav úsecích se zástavbou.

Je obtižné stanovit lniverzáIni dopravní kritéria, neboť při návrhu uspořádání zastávky je potřebné
zohledňovat nejen hledisko funkční třídy komunikace a dopravního proudu, ale i komfort cestujících, způsob
vedení cyklistické doprar,y, zábor ploch apředevším doprarmě_politické prioriý (preference MHD). Zahranlčni
zkušenosti však ukazuji, že bez zastávkových zálivů se lze úspěšně obejít i při poměrně vysokých
intenzitách dopravního proudu (cca 1 3 00 vozidel za hodinu v obou směrech) za předpokl adu, že interval
spojů činí alespoň 10 minut a pruměrná doba pobytu autobusu v zastávce příliš nepřesahuje 20 s.

Při rozhodování o typu uspoŤádánizastávkyhraje důležitou roli i bezpečnost silničního provozu (zastávky
se zálivem jsou náchylnější k nehodám, zejména těžkým). Yýznamtá je též možnost případného posunu
zastávky (zastávku na jizdnimpruhu lze snadno podle potřeby přemístit).

Zastávkové zálivy se vhodně uplatní v případě, že doba pobytu autobusu v zastávceje dlouhá (velká
frekvence cestujících, pomalý způsob odbavování, zastávka školního autobusu, konečná zastávka, apod.)
atéž při vyšších rychlostech dopravního proudu (více než 50 km/h), kdy roste riziko nehod najetím
zezadts.
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8. PRIKLADY MODIFIKACI SIRKOVEHO
USPoŘÁnÁxÍ

8.l Všeobecně

Následující schémata znázorilji lkázky tvorby šířkového uspořádání prutahů, které umoŽňuje lépe
zoh1edňovat požadavky mode{ího pojetí dopravní politiky. Jde zejména o překonání jednostranné prefe-
rence motorové dopravy a poskytnutí většího prostoru pěším, cyklistum i jiným funkcím příslušného izemi
azi4mimznichvyplývajících (nákupy, služby, bydlení, úřady, školy, zásobování, parkování.'.).

Na schématech jsou uváděny dva druhy rozměrů:

r potřebné šířky mezi obrubníky,

r potřebné šířky mezi hranicemi pozemků pro případ' že by se přistoupilo k novostavbě
komunikace.

Kde je to možné a účelné, jsou udány též spodní a horní hranice dimenzování jednotlivých návrhových
prvků.

Obruba
ohraničení středních dělicích ostruvků (středního dělicího pásu) je variantně provedeno vydlážděním

z dlažebníchprvků (uložených v betonu) nebo vegetačních tvárnic o šířce cca 0,3 m tak, aby by1 v případě
potřeby umožněnprijezdnadrozměmého vozidla (vojenská vo zidla,nadměmé náklady, apod.). Toto provedení
se uplatní zejména na trasách, kde je nutno s výskytem těchto vozidel počítat; jejich (byť výjimečná) jizďa
by v opačném případě znamenala vážné poškození obrubníků. Vegetační tvárnice mají výhodu možnosti
prorustání trávy,takže komunikaci zbytečtě opticky nerozšiřují. Užití standardních obrubníků je ovšem
jinak samozřejmě možné'

Odvodnění
Z hlediska odvodňovacich zaŤízenije výhodné, jestliže tyto leži vedle parkovacího pruhu. U šířkového

uspořádání s j ízdními pruhy pro cyklisty mohou být odvodňovaci zaÍízetí situována i mezi jizdním pruhem
pro cyklisty a jizdnimpruhem pro motorovou doprar,.u. Pak je ovšem nutno obzvláště pečlivě dbátnato, aby
vpustě, které zasahuji do jizďniho pruhu pro cyklisty, neměly vůči tomuto pruhu žádné výškovérozdily.
otvory mŤižikana|izačnich vpustí musí být uspořádány napříč vzhledem ke směru jízdy cyklistu.

odvodňovací proužky zakreslené ve schématech mají redukovanou šířku 0,25 m v zíýmu dosažení
hospodárnějšího šířkového uspořádání. Přitom se předpokládá dodržení podmínek stanovených vkap. 5.2.3.

Zeleřl
Ve schématech jsou jako j edenzmožných příkladů zakresleny uliční aleje ve r,ysazených zelených plochách

i středním dělicím pásu (resp. středních dělicích ostruvcích). V konkrétním případě je potřebné o provedení
zeleně rozhodnout individuálně, s ohledem na místní podmínky. Je např. možná výsadba alejí jen ve
vysazených zelených plochách (není užit střední dělicí pás, ale pouze ochranné ostruvky) nebo naopak jen
ve středním dělicím pásu (blízkost obytné zástavby a z toho vyplyvajici nebezpečí stínění či konfliktu
s inženýrskými Sítěmi), resp. náhrada stromů nízkými křovinami, trávníky,záhonky, atd. Při výsadbě stromů
je důležitá volba takových dřevin, jejichž koruny neprorustají do prujezdního prostoru.
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s. PŘÍKLADY MoDIFIKAcÍ ŠÍŘxovÉno uspoŘÁoÁxÍ

8.2 Vysvětlení symboliky označov ání šířkového uspo ř ádání

Yýznam jednotlivých symbolů je uveden v následující tabulce.

Tabulka 5z Symbolika označovóní pruků šířkového uspořádóní komunikace

S střední dělicí ostrůvky nebo střední dělicí pás

P parkovací pruh přerušovaný vysazenými zelený,rni plochami (se stromy, keři,
trávou, květinami......), resp. vysazenými chodníkovými plochami

CH chodník
Ct't iizdni pruh pro cvklistv
Cs od vozovky oddělená stezka pro cyklisty (označená příslušnou dopravní

značkou)

Kombinace návrhových prvků s minimálními šířkami není přípustná. Tato skutečnost je ve stanovení
udávaných spodních hranic zohledněna.

Pro jednoduchost uvedená uspořádánivycházeji z dvoupruhové komunikace (nejčastější případ); v případě
potřeby je samozřejmě možné stavebnicově doplnit další potřebné jizdni pruhy (hledisko kapacity
komunikace).

obrázky IB-27 prezentují typy šířkových uspořádání, u nichž je možné rea|tzovat dělicí ostruvky nebo
střední dělicí pás. Týo se doporučují zejména tehdy, je-li v důsledku velké potřeby přecbázeni nutno zmírnit
bariéroý účinek komunikace apÍecházení učinit bezpečnějším' Střední dělicí pás (resp. řada dě1icích ostruvků)
může mít i výtvarné wýhody' neboť stromy uprostřed dopravního prostoru méně zastiňují přilehlou zástavbl.

obrázky 22-23 prezentují typy šířkových uspořádání' u nichž je snaha chránit zejména stávající nebo
výhledový silný provoz cyklistu nebo cyklistický provoz dětí a starších občanů.

8.3 Varianty šířkového uspořádání se středními dělicími ostrůvky resp.
středním dělicím pásem

Širtové uspořádání S-P-c (S-P-Cp, S-P-Cs)

Toto šířkové uspořádání se snaží co nejlépe zohlednit nároky všech uživatelů komunikace (ízda motorovými
voztdly, parkování, pohodlná chtze, jizdana kole). Volbu mezivariantami s jizdnim pruhem pro cyklisty
a stezkou pro cyklisty je nltno zvažovat individuálně (ednoznačné univerzáIniI<rttérium neexistuje). Přitom
je třeba v rámci ce1ého prutahu usilovat o jednotné uspořádání (změny systému vedení cyklistické dopravy
jsou zdrojem problémů)' Fyzické oddělení cyklistické dopravy (varlanta se stezkou pro cyklisty) může být
výhodné při vysokých intenzitách dopravy (vice než 10 000 vozidel za 24 h) nebo jestliže je rychlost Vrr'
vyšší než 50 km,h. Tyto hodnoty je možné přiměřeně snížit v případě vysokého podílu těžké nákladní dopraly
(více než 1 000 těžkých vozidel za24h).Yarianta s jízdním pruhem pro cyklisty vystačí s menším prostorem,
což může při rozhodováni rcvněž sehrát podstatnou roli. Dalšími důležitými momenty jsou i vzdálenosti
křižovatek, uspořádání výjezdů z obshžných komunikací (např. přes zvýšenou plochu), četnost parkovacích
manévrů (obrat parkuj ících vozidel), lntenzita zás obování.
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obrázek 18: Princip šířkového uspořadóní S-P-Cp a S-P-Cs
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Šiřt<ové uspořádání S-C (S-Cp, S_Cs)

Toto šířkové uspořádání se nabízí v případě, jestliže zaÍizeni pro dopravu v klidu (parkování) je možné
řešit mimo dopravní prostor komunikace nebo jestliže je střídáno s úseky, kde jsou vynechány střední dělicí
ostruvky či střední dělicí pás a zÍizeny parkovací pruhy. Varianta se stezkami pro cyklisty se upřednostní
tehdy, j estliže j e namístě obava ze znelžíváni jízdního pruhu pro cyklisty k parkování v případě, že vzdálenost
k úseku s parkovacím pruhem je poměmě velká. V případě varianý jizdních pruhů pro cyklisty může být
namístě jejichfyztcká ochrana pro znesnadnění vjezdu motorových vozidel, např. vodicím prahem'

obrázek l9z Princip šířkového uspořádání S-Cp a S-Cs

4,5 1,,75

3 e5-3.5 3,2s-3,s 3.0

0.250,e5

o\e
x
ó
E
oao

52

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



s. PŘÍKLADY MoDIFIKACÍ ŠÍŘxovÉrro uspoŘÁoÁxÍ

Šířt<ové uspořádání S-P

Toto uspořádáni je vhodné v případě, jestliŽe je velká poptávka po parkovacích místech a přitom velmi
nizká ittenzita cyklistické dopravy' Tak tomu může být tehdy, je-li rozhodující podíl cyklistické doprai,y
veden odděleně po jiných cestách mimo dopravní prostor a jejizbývající část je možné bez problémizvládat
smíšenou formou' případně lzelmožnit společné pollžíváni chodníku chodci i cyklisty. Toto ovšem připadá
v úvahu jen tehdy, činí-li šířka chodníku alespoň 3 m a provoz chodců a cyklistu dohromady je slabý.

Obrázek 20: Princip šířkového uspořádání S-P
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Šířt<ové uspořádání S

Toto šířkové uspořádání je vhodné tehdy, je-li možné řešit parkování mimo dopravní prostor, poptávka
po parkování v dopravním prostoru není velká, nejsou kladeny žádné zvláštnipožadavky na cyklistickou
dopravu a přitom je poměmě vysoká potřeba pÍecházeni. V sousedících úsecích j e možné polživat šířkové
uspořádání P (dvoupruhová komunikace bez středních dělicích ostruvků resp. středního dělicího pásu,
s parkovacími pruhy).

obrázek 2Iz Princip šířkového uspořádání S
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8.4 Varianty šířkového uspořádáníbez středních dělicích ostrůvků resp.
středního dělicího pásu

Širtové uspořádání Cp-P

Jde o vhodné šířkové uspořádání při vysoké iftenzitě cyklistické dopravy a takové poptávce po parkování,
kterou je možno zvládnout v dopravním prostoru. V oblastech s velkou intenzitotl pÍecházeni je možné toto
šířkové uspořádání kombinovat s uspořádáním S-C. Siťuováním cyklistické dopravy mezi jizdni pruh
a parkovací pruh cyklisté zistávaji stále v zorném poli řidiče motorového vozidla' Taktéž přecházejici chodci
jsou pro řidiče dobře viditelní, neboť jízdní pruh pro cyklisty při přecházení slouží jako přídavný ochranný
pás před vstupem na okraj jízdního pruhu s provozem motorových vozidel.

Šiřt<ové uspořádání Cs

Toto šířkové uspořádání senabizitehdy' je-li parkování možné řešit mimo dopravní prostor, avšakpřístupové
cesfy k zaÍizenim pro dopravu v klidu jsou poměrně dlouhé ahrozilo by zneuživáni jizdního pruhu pro
cyklisty k parkování. Uspořádání je vhodné i tehdy, je-Ii vzdálenost mezi hranami obrubníků jen 6'50 m
a v bočních prostorech j e přitom dostatek místa, kde j e možné chodníky i stezky pro cyklisty bez problémů
situovat. Argumentem může bý i okolnost, má-li být na jedné či obou stranách komunikace dovolen provoz
cyklistů v obou směrech.

obrázek 22: Princip šířkového uspořódaní Cs
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Šířt<ové uspořádání Cp

Toto šířkové uspořádání je možné s minimálními náklady zřídit tehdy, činí-li šířka mezi stávajícími
obrubníky 9,00 až 10,50 m a odvodněni má ztstat zachováno' Nezbytnou podmínkou je však organizace
parkování mimo dopravní prostor a tento systém parkování musí bý řidiči také akceptován (ízdní pruhy pro
cyklisty musí zůstávat volné od parkujících vozidel). Není-li toto moŽré zaručit,je vhodnější upřednostnit
šířkové uspořádání Cs.

obrázek 23z Princip šířkového uspořádání Cp

chch CpCp
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9. SoUČÁsrI A pŘÍsruŠpxsTvÍ KoMUNIKACÍ

9.1 Ze|eřl

Pro výsadbu a údržbl zeleně na pritazich silnic se přiměřeným způsobem uplatní TP 99 ,,Yysazováni
a ošetřování silniční vegetace".

Plán výsadby zeleně musí bý integrální součástí dokumentace stavby nebo přestavby komunikace' aby

ji bylo možné sladit s ostatními pruky (inženýrské sítě, osvětlení, světelná signalizace, dopravní značky)

a vyhnout se případným konfliktům(zah,sývání důležitých prvků, zaj1štěni rozhledu).

Při vysazováni zeleně v sídelních útvarech je tÍebabrát v úvahu specifické podmínky, odlišné od zeleně

ve volné krajině. Její výběr musí odpovídat zhoršeným podmínkám prostředí a vyšším nárokům
na architektonickou hodnotu porostů.

Výsadba zeleně v prostoru komunikace zahtn|e:

l stromy (řady stromů, skupiny stromů)o

1 křoviny a keře,

r trávníkyo nizké plazivé dřeviny a květinové záthony,

r popínavouzeleň.

ZeLeímá kromě své ekologické funkce (zlepšení mikroklimafu, tlumení hluku) a společenské funkce
(vývoření ploch pro pobý a odpočinek) také důležitou funkci z hlediska utváření prostoru komunikace.
Ve velké míře se podílí nanavození optické atmosférypříslušné komunikace,zýrazňujejejí funkční vwžiti,
dekomponuje prostor, rozděluje dopravní plochy achrániúčastníky silničního provozu. Významnou funkcí
zeleně je i zastíňování prostoru komunikace a ochrana dopravních ploch proti přehřívání v létě. Na druhé
straně se ovšem mohou vyskytnout situace , zejménal souboru historických budov či fasád, kdy je z důvodů
zachovánipůvodnosti vzhledu od výsadby zeleně potřebné upustit.

Aby mohla zeleň v prostoru komunikace plnit své rozltčné funkce, musí mít zajištěnu ochranu a vhodné
podmínky k životu. Tímto j e myšlena volba správných druhů zeleně, přiměřeně velké plochy pro rust, přivádění
dostatečného množství vody a v případě potřeby umělé za\éváni. Důležitá je ochrana zeleně před olejem,
posypovou solí, znečištěnou povrchovou vodou, mechanickým poškozovánim azhutňováním půdy.

Zák|adnihodnoty pro prostorové dimenzování zeleně vyplývají z potřeby zajištění dostatečných ploch
k jejímu životu, omezení případných negativních vlivů na rozhledové poměry aprijezdniprostor a dodrženi
minimálních vzdáleností mezi zeleni a ostatními nadzemními a podzemními součástmi prostoru komunikace.

Pro stromy mábýt zajištěna vodu a vzduch propouštějící plocha nejméně 4 m'z(lépe 9 m2).Yýznamným
faktorem ovlivňujícím životni podmínky stromů je téžmirazastiněni prostoru komunikace.

Výška křovin nemá být vyšší než 0,5 m, max.0,7 m (vyšší křoviny mohou omezovat rozhledové poměry
aznemožiovat viditelnost dítěte či zvířete). Větší ýška je přípustná na souvislých úsecích středního dělicího
pásu (mimo Kižovatky a přechody pro chodce, resp. rozhledové trojúhelníky) v zájmu zamezeni nežádoucího

pÍecházeni mimo určená místa.

P)ZNÁMKA;DalšíinformacejsoukromězmíněnýchTP99uvedenyvkapitole,,Komunikačnízeleň" Čstlrsotto,
článcích 218, 219 a 220. Wodným podkladem je i publikace ,,Stromy v ulicích a na parkovištích", Vóclav Štěpán, Únar
koncepce a rozvoj e města Plzně, l 99 7.
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9.2 osvětlení

Úseky prutahů v zastavěnémizemi obce musí být z důvodu zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku
vždy vybaveny osvětlením. Návrh osvětlení musí být v souladu s normami ČsN :o 0400 ,,Veřejné osvětlení",
ČsN ro 0410,,osvětlení místních komunikaci" a ČsN:o 0411 ,'osvětlení silnic a dálnic". Pro volbu
aprovedení jednotlivých svítidel platí norma ČsN BN 60598-2-3,,Svítidla".

osvětlení má tyto funkce:

r zajištouje viditelnost vozovek silnic, chodníků a cyklistických stezek (pásů) zatmy,

r upozorňuje na křižovatky, zúžení, dílčí použití d|ažby, dělicí ostrůvky, přechody pro chodce
a jiné prvky pro usnadnění přecházenío

l přispívá ke zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů zatmy,

r rozčleňuje prostor komunikace,

r zlepšuje výtvarnou kvalitu ulic a náměstí ve dne i v noci,

l podporuje (a zlepšuje) optické vedení.

Podle významu komunikace, typu inemi, funkčního v7užiti okolí a intenzity zastoupení jednotlivých
funkcí jsou i na osvětlení kladeny rŮzné nároky ohledně jeho kvality, uspořádání a druhu osvětlovacích
zaÍizen| Důležité přechody pro chodce resp. místa pro přecházení mají být osvětleny v každém případě.

Možnosti půdorysného uspořádání svítidel

U sp oř á d ání svítid e l.j e dn o str an n é

Výhody:

- dobré osvětlení chodníku najedné straně

- dobré optické vedení řidičů ve směrových obloucích

Neýhody:

- velmi rozdi|ná intenzita osvětlení levé a pravé strany

- kratší vzdálenosti Svítidel ve srovnání s oboustranným

- uspořádáním mohou limitovat výsadbu ze|eně (uličních alejí)

Uspořáddní svítidel oboustranné, střídavé

Výhody:

- přibližně stejné osvětlení obou stran komunikace

- dobré osvětlení chodníků na obou stranách

Nevýhody

- zavčiých okolností nevyvážený obraz dopravního prostoru a horší
optické vedení ve směrových obloucích

- dr ůši provedení, neboť vy žaduj e oboustrannou kab elizaci
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X
X
X

Uspořádóní svítidel oboustrunné, symetrické

Výhoda:

_ dobré nasvětlení chodníků a vozovky (i při větších šířkách)

Neýhody

- silné zdtlraziování urychlujících podélných linií

- potřeba velkého počtu svítidel (drahé)

Uspořáddní svítidel v jedné řadě nad středem vozovky

Výhoda:

- v husté zástavbě visí svítidla mezi domy, nejsou potřebné stožáry

Neýhody

- intezita osvětlení je nejlyšší ve středu vozovky, nejnižší na chodníku

- závěsy svítidel mohou rušit vzhled ulice

Uspořddóní svítidel střídavě podle potřeby

Výhody.'

_ dobré přizpůsobení místním podmínkám (fasády' náměstí, pěší
oblasti) individuálním a měnícím se uspořádáním svítidel

- dobrá prostorová dekompozice' podpora individuality návrhu

Neýhody:

- horší optické vedení motorové dopravy', cožalev jádrových oblastech
sídelního útvaru není tak ýznamné

_ nerovnoměmé osvětlení chodníků
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9.3 odvodnění

odvodnění se navrhuje podle TP 83 ,,odvodnění pozemních komunikací". Problematika odvodňovacích
prouŽků a volba jejich šířky podle typu odvodnění je samostatně řešena v kap. 5.2.3 ' Tato kapitola proto
obsahuje jen doplňující informace a příklady provedení odvodňovacichzaŤizení'

Dokonalé a rychlé odvádění srážkové vody a vody vzniklé tánim sněhu z dopravních ploch je nezbytné
z následuj ících důvodů:

r sjízdnost a bezpečnost dopravní cesty musí být zajištěna i při a po spadu srážek,

l konstrukce vozovky musí být chráněna před vnikáním vody,

l chodci a cyklisté, kteří jsou přímo vystaveni povětrnostio nemají být zbytečně obtěžováni vodou
odstřikující od projíždějících vozidel.

Vhodným a k životnímu prostředí šetrným odváděním vody má byt postaráno o to, aby:

r přirozený koloběh vody byl ovlivňován co nejméně,

r podzemní ani povrchová voda nebyla zbytečně znečišt'ována,

r na nezpevněných plochách větší množství vody odtékalo zvolna, aby bylo umožněno vsakování.

Při projektování odvodnění je také potřebné zohledňovat potřebu přivádění dostatečného množství
co nejméně zneěištěné srážkové vody zelenj'rn plochám (přirozené zaléváni).

Požadavky na odvodnění

odvodnění dopravních ploch musí:

r odpovídat výše zmíněným funkcím,

l být úsporné z hlediska nároků na prostor (kteréhoje často v sídelních útvarech nedostatek),

l být šetrné k životnímu prostředí,

1 respektovat nároky tělesně postižených občanů (snížené obrubníky),

r být finančně přijatelné, hospodárné ajednoduše udrŽovatelné,

r byt přizpůsobeno typu komunikace a jejího okolí.

P)ZNÁMKA.' Citlivou otázkou je odvodnění cyklisticlqch pruhů resp. krajnic s provozem cyklistů, na nichž
se v zájmu bezpečnosti silničního provozu nesmějí tvořit vodní louže. objíždí-li cyklista louži (či ýtluk), může ho to stát
život. Pro řidiče jde totiž o zcela nečekaný manévr na krátkou vzdálenost (řidič očekává přímý směr jízdy a cyklista
neukazuje odbočení nebot'jeho manévr není odbočením) a kolize i následlqljsou závisléjen na okamžité poloze obou
účastníků.

Příklady uspořádání odvodňovacich zaÍizeni jsou uvedeny na obrázku 24 na následující straně.
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obrázek 24z Příklady uspořádání odvodňovacího zařízení

Dešťová vpusť tradičního uspořádání

Krytý odvodňovacíŽlab

<_,L-

Uspořádání dešťové vpustě
v postranním dělicím pásu

Bocní průběŽná vpusť
z betonových prefabrikátů

Boční vpusť chodníková

Kombinovaná vpusť
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Dimenzování odvodnění
Do dimenzování odvodnění patří volba vhodného odvodňovacího systému, druh a vzdálenosti dešťových

vpustí, dimenzovánikana|izace apÍipaďná další provozni zaŤizeni. Aby voda na vozovce nestála, musí mít
vozovka odpovídaj íc i pÍ1čný resp' výsledný sklon'

Dimenzování odvodnění se provádí v souladu s platnými předpisy (ČSN 73 6 1 10, TP 83). Principiálně má

být cesta vody na dopravní ploše co nejkratší. Proto může být výhodné uspořádání dešťových vpustí
v menších vzdálenostech, než by bylo pro zachycení srážkové vody bezpodmínečně nutrré. Shromážděná
množství vody je účelné předběžně čistit trávníkovými koýky, šachtami apod. a v malých množstvích
s časoým zpožděnímodvádět dále. otvory vpustí musí bý uspořádány kolmo na směr jízdy; opačný případ
je velmi nebezpečný zejmétapro cyklisty (nebezpečí nehody následkem zapadnutíkola do otvoru)'

9.4 Konstrukce vozovek' chodníků a stezek pro cyklisty
Vozovky prutahů silnic se nawhují dle TP 77 aTP 78, případně dle ostatních platných předpisů. Dlážděné

konstrukce je vhodné nawhovat zejménanailsecích s hustějšímýskýemvedení inženýrských sítí (wýhoda

snadné rozebíratelnosti) a tam, kde je častý výskyt stojících vozidel (parkovací pruhy, autobusové zastávky,
apod'). Střídání úseků dlažby s asfaltovým krytem je však třeba zvažovat, především v úsecích s přilehlou
obytnou zástavbou, zejména kvůli neb ezpečí hlučno sti (viz též kap. 5 .2.I 5).

Kromě únosnosti je důležitým kritériem kvality povrchu jeho rovnost, drsnost a ohladitelnost. Vhodné
barevné řešení může prohloubit úěinek stavebně-techniclcých a architektonických úprav průtahů a diferenciaci
dopravních ploch (např. cyklistické stezky a pruhy je běžné provádět červenou barvou, chodníky světle
šedou dlaŽbou apod.).

9.5 Svislé dopravní značení a dopravnízaYuení
Svislé dopravni ntačeni a doprarmí zaÍizeni musí bý v souladu s vyhláškou č.301200| Sb. a příslušnými

technickýmipodmínkami (TP 65 ,,Zásaďypro doprarmí mačeninaPK", TP I00 ,,Zásady pro orientační doprar.rrí
značeni na PK", TP 1 17 ,,Zásady pto informačně orientační značeni na PK", TP 8 1 ,,Navrhovaní SSZ pro Íizeni
silničního provozu").

Svislé dopravni mašcn a dopravní zaÍizeni na prttazich slouží zejména k usměmění a regulaci provozu
a orientaci účasfiríků silničního provozu. V zájmu bezpečnosti silničního provozu i hospodiámosti nutno pollživat
jen takové dopravní zračky, které jsou bezpodmínečně nutrré. Řidič nesmí bý zahlcen nadmírou informací (riziko
psychického přetiženi je v intravilánu obzvláště vysoké). Z tohoto důvodu j e nubro dbát i o minimalizaci počtu
reklam.

9.6 Vodorovné dopravní znučení
Vodorovné dopravninnšenimusí býtv souladu s vyhlaškou č.30/2001 Sb. atechniclcými podmínkami TP 133

,,Zásady pto vodorovné dopramí značenina PK"'

Vodorormé doprar,ní značeninaprtúazich silnic slouží především diferencování dopravních ploch, optickému
vedení doprar,y', Íizeni a organizaci dopravy'.

Vodorovné dopralmí značení podporuje bezpečnost a pl5mulost provonikapacitukřižovatek. Na druhé straně
ovšem nemá zásadně narušovat celkoý dojem a estetickou úroveň zpracováníprostoru komunikace. Používaní
vodicíchčar' dělicíchčar, w. dopravních stínůanápisůnavozovceje nutrropečlivězyůovat.Vodorovné doprar.rrí

mačenípodporující přímé lniem.ůžezhlediskabezpečnostipůsobit i konfaproduktivně (zvyšovatjízdní rychlost).

od provedení vodorovného dopravního značení je možno upustit, jestliŽe jeho funkce lze dosáhnout
i jiným způsobem' Béžným příkladem je odlišení dopravních ploch barevně (cyklistické pruhy červenou
barvou) nebo druhem materiálu (parkovací pruhy a zastávkové zálivy dlažbou). Na úsecích s obrubníky
je možno upustit od provedení vodicích čar.
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10. INŽENÝRSKÉ sÍrĚ
Vedení inženýrských sítí má významný vliv na řešení prutahů. Stav a umístění stávajících IS je nutné při

řešení prutahů důkladně zjistit u správců a při projektování dopravního řešení je zohledňovat. Inženýrské
sítě často bývají omezujícím prvkem návrhu (konflikt s dalšími prvk} napŤ. zeleú).

Koordinaci a prostorové uspořádání inženýrských sítí technického vybavení měst a obcí řeší
ČsN z: 6005. Všechny sítě technického vybavení sloužící veřejným zájmům jsou rovnocené, ovšem mají

svá vymezená pásma (viz ČSN 73 6005).

Sítě technického vybavení se navrhují tak, aby zÍizováni,udržba i rekonstrukce byly co nejjednodušší.

U sítí směrově koordinovaných s průtahem silnice p|ati zásadajejich umísťování do nezpevněných pásů

přidruženého prostoru (postranních dělicích pásů) nebo též do chodníků. ČsN z: 6005 připouští po

vyčerpání předchozích možností umístění inženýrských sítí (s výjimkou silových elektrických vedení)
v pruzích hlavního dopravního prostoru. Doporučují se řešení, umožňující zachovátti provozu v případě
poruchy nebo rekonstrukce inženýrských sítí.

Prostoroým řešením nebo stavebními úpravami (skruže, chráničky' kabelovody apod') je třeba inžený'rské

sítě chránit proti prorustání kořenového systému (viz obrázek25).

obrázek25: Příklad možnosti řešení kolize inženýrslqch sítí a zeleně

olevřený
vykop

ocelová
chránička

!2 50

Betonové
tvárnice

Kořeny stromů ohrožují nejvícekanalizační stoky, přípojky a vodovody. Naopak vzrostlá zeleň s rozsáhlým
kořenovým systémem je ohrožena rekonstrukcemi podzemních sítí. V souvislosti s často lživanými
vysazenými ze|enýmiplochami v parkovacíchpruzích (s výsadbou stromů) je třeba věnovat větší pozonrost
koordinaci podzemních vedeniazeleně. Stejně tak nesmí docházet ke kolizimezivzrostlou ze|eni a veřejným
osvětlením a dopravníml značkami. SÍoŽáry veřejného osvětlení mají přednost volby strany a trasy před
ostatními stožárovými tratěmi (viz č1ánek 4.10.3 ČsN z: 6005).

V souladu s požadavky správců se doporučuje, aby rovnoběžně s obrubníkem nebyly do vzdálenosti min.
0,50 m od jeho okraje osazovány žádné inženýrské sítě. Dle zkušeností z ČR i zahtaniči lze doporučit
sdružování tras vedení do kolektoru - výhodné zejména ve stísněných poměrech.

P)ZNÁMKA: Podzemní vedení technického vybavení, uložená y prostoru místních komunikací, se navrhují podle
Čsx rs 6005, ČSN 73 7505, Čsx rs 5fi0, ČSN 75 6230. V prostoru křižovatekje třeba dbát též zásad Čsu zs ítoz.
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11. UPRAVY PRUTAHU Z IJLEDISKA SPRAVY
AUDRZBY

11.1 Všeobecně

Provádění úprav prutahů s rryrržíváním nových prvků a projekčníchzásad má samozřejmě vliv i na systém
správy a ídržby komunikací. Uplatňování principu dopravního zklidňování přináší na jedné straně řadu
výhod, na druhé straně nové úkoly apožadavky.

Úpravy prutahů, resp. jejich dopravní zklidňování, se dotýkají zejménatěchto oblastí:

l údržba komunikace a dopravního značení,

l péče o zeleň,

l údržbaodvodněnío

l zimníúdržba,
r čištění komunikace.

1I.2 Údržba dopravního značení

Svislé dopravní značení

Úpravy prutahů a aplikace nových prvků mohou znamenat potřebu dalších dopravních značek (např.
značky ,,PŤlkázaný směr objíždění" na středních dělicích ostrůvcích, resp. směrovací desky) a z toho
vyplývaj ící zvětšení rozsahu ídržby.

Vodorovné dopravní značení
Při menších šířkách jízdních pruhů a ve1ké intenzitě rozměrných vozidel je vodorovné značenipřejížděno

častěji, což m.ůže znamenat potřebu z}ráceti cyklů jeho obnovy. Přestavěné a výtvarně dobře uspořádané
prutahy mají být ovšem provedeny tak, aby bylo možno vystačit s úspornější formou provedení vodorovného
dopravního značeni.

Menší šířky jízdních pruhů, vysazené chodníkové plochy a střední dělicí ostruvky přinášejí úsporu materiálu
pro vodorovné dopravní znaěeni, zejména pokudjde o vyznačování přechodů pro chodce' dopravních stínů
a stopčár (souhrnně tzv. ploch).

11.3 Péče o zelené plochy a dřeviny

Zvětšovátti podílu zelených ploch (střední dělicí ostruvky, víceúčelové pásy, střední a postranní dělicí pásy,
lysazené zelené plochy, střední ostrovy okružních křižovatek...) přináší potřebu rozhodnutí o volbě systému
péče o ně. Přitom hrají důležitou roli i právní otázky; některé pryky jsou ve smyslu Zákona o pozemních
komunikacích (zákon č.l3l1997 Sb.) součástí nebo příslušenstvímpozemní komunikace, jiné nikoli. V prvním
případě je jejich udržování povinností správce komunikace, ve druhém případě je nutno hledat jiné cesý.

Nejběžnějším případem jepÍevzeti péče obcí (resp. městem), která údržbu zajišt'uje stejně jako u ostatních
veřejných zelenýchploch. o zeleň na víceúčelovém pásu mezi vozovkou a chodníkem často ochotně pečují
majitelé přiléhajícíchpozemků, kteří je mnohdy chápou jako součást vlastní předzahrádky. Tak mohou vznikat
krásné květinovézáhony zkrášlující vzhledkomunikace,anižby tojejího správce či obec mateiáInězatěžovalo.
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11. ÚPRAvY pnŮrlrrŮ Z HLEDIsxa spnÁvy 'q. ÚuRŽny

V každém případě je výhodou kladný vztah obce k veřejné zeleni, neboť pakLze očekávat vstřícnost
i k prvkům nově zÍizeným na pozemních komunikacích. V tomto ohledu byvaji aktivní zejménalázeřská
města, kde zeleň tvoÍi významnou součást konceptu zajišťováni vzhledu města. Samozřejmě je možné,
že obec (nebo i jiné subjekty) převezme na základě smlouvy do své péče i ty plochy, které by jinak připadly
správci komunikace. Vzhledem k akutnímu nedostatku prostředku v silničním hospodářství je toto velmi
vítáno. Jako příklad může posloužit střední ostrov malé okružníkÍIžovatky, která je dominantním prvkem
navozujícím atmosferu náměstí, na jehož vzhledu a výpravě může mít obec zájem'

Zelei maže být někdy zÍizována a ldržována i jinou formou. Y zahraničí jsou běžné případy, kdy
nezpevněná plocha ve středních dělicích ostrůvcích je dána k dispozici místním komerčním pěStitelům květin.

tt.4 Údržba odvodnění

Snaha o optimalizaci šířkového uspořádání spolu s volbou menších šířek jízdních pruhů a odvodňovacích
proužků přináší nové nároky naudržbuodvodňovacichzařizeni. Zde m.ůže bý problémem např. náročnější
technologie čištění dosud málo rozšířených podobrubníkových vpustí, po nichž lze v budoucnu očekávat
podstatně vyšší poptávkunež dosud' Protoje již vefžzinávrhlúpravprutahupotřebné zohledňovatpožadavek
jednoduchého a účinného způsobu údržby odvodnění.

11'.5 Zimníúdržbt
Ú pr alry prutahů maj í vl iv na zimni udr žb:u zejména ohle dně :

r odklízení sněhu,

l prováděníposypu,

r volby posypového materiálu,

r pořizování mechanizace pro odklízení sněhu a posyp'

1 volby druhu povrchu vozovky,

Podmínky provádění zimniúdržby musí býtrovněž zohledňovány j|žve fázi návrhu úprav prutahu.

obrázek 26z Víceúčelový pás jako vhodná deponie sněhu z vozovlry i chodníku

6.50 2.00 ďl
Vtlr
tt,t
{.t
fÍ,
'Íl
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odklízení sněhu

Uspornější dimenzování dopravních ploch zpravid|aznamená menší rozsah odklízecích prací' Na druhé
straně členitější uspořádání doprarmího prostoru spolu s novými prvky (dělicí ostruvky, vysazené chodníkové
plochy, parkovací záIivy apod.) může přinášet dílčí zvýšeni pracnosti.

odklízení sněhu se podle platné legislativyprovádirtznými subjekty. Sousedí-li vozovkapřímo s chodníkem
(bez víceúčelového pásu resp. postranního dělicího pásu) vznikaji z&oje konfliktu s ob1wateli. Proto jsou
víceúčelové pásy kromě výtvarného (estetického) opatření téžýznamnýmprovozním prvkem - slouží jako
deponie sněhu' viz obrázek26.

Provádění posypu

Při optimalizaci šířkového uspořádání, resp. volbě menších šířek jízdnich pruhů docházi k úspoře
posypového materiálu. Např. zmenšení šířky vozovky z 8,5 m na 6,5 m (časý případ) přináší úsporu přibližně
20 Yo. Toto je pŤiznivé jak pro financováni zimni'ídržby, tak i pro ochranu životního prostředí.

Volba druhu posypového materiálu
Volba mezi iner1ním materiálem a solí musí být zodpovědná a individuální, neboť každý ztěchto materiálů

má své velké výhody i nevýhody. V poslední době dochází k nárustu veřejné kritiky inertního posypu, ktery
jezdrojemznečišťování,prachu, zanášeniapoškozováníodvodňovacichzaÍizeniaztohoplynoucíchdrahých
čisticích prací.Lze doporučit orientaci na nové technologie, šetrnější k životnímu prostředí (např. postřik či
posyp vlhkou solí).

Mechanizace pro odklízení sněhu a posyp

Úpravy prutahů se mohou dostat do konfliktu s používáním velkých odklízecích mechanismů, zejména
pŤi zŤizování středních dělicích ostruvků. Proto musí navrhované šířky jízdních pruhů respektovat i druh
pollŽivaných mechanismů' Rampy před zvýšenými plochami (zpomalovací prahy) mají mít sklon alespoň
1 : 10. okružní křižovatky jsou z hlediska zimniídrŽby bezproblémové a představují zároveivhodná místa
k otáčení.

Zk|idfujici opatření na prťltazichvyvolají potřebu častějšího poÍizovánimenších a obratnějších odklízecích
i posypových mechanismů' Potřeba individuální volby posypového materiálu znamená dělené zásobníky
s několika komorami na ruzné druhy posypového materiálu' Tím je možno zimníídržbu provádět flexibilněji.

Volba druhu povrchu vozovky
Aspekty zimni ídržby je vhodné zohledňovat i při pokládce nových krytů vozovek. Drsné, hrubozrnné

kryty jsou méně náchylné k tvorbě nál'edi a při použití soli nedocházik tak intenzivní tvorbě vodní mlhy
za1edoucimi vozidly. To znamenámenší obtěŽování chodců i snížení ohrožovánirostlin.

11.6 Čištění komunikace
Členitěj ší uspořádání dopravního prostoru a zavedeninových stavebních prvků zname naji zptavidla dílčí

zvýšení pracnosti čištění. Dodatečné požadavky na čisticí práce mohou vznikat i spadem listí, zejména na
vozovkách (listí nutno odstraňovat v zét1mubezpečnosti provozu). Proto je při návrhu úprav prutahu potřebné
dbát na vhodnou volbu výsadby.
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12.ZAVER

Prutahy silnic obcemi předstarují komunikace, kde se koncentrují dopravní a dopravně-bezpečnostní
problémy (dvojnásob to platí nazmitěnýchtzv.krátkýchprtÍazich). Vzhledem k tomu, žev ďané oblasti má
Česká republika vzhledem k nedobrému fyzickému, ale předevšímmorálnímu stavu silniční infrastruktury
podstatně větší rezervy než vyspělé státy EU, bylo by od koncentrace na problematiku možné očekávat
velké a následně i statisticky prokazate|né zlepšení rŮznýchparametrů. Jde zejména o snížení rizika vzniku
kolizních situací a dopravních nehod, mýšenikomfortrr uživatelů komunikace, spokojenosti obyvatel, kvalitu
životního prostředí a estetický vzhled veřejného pÍostoru.

Řešení problémů prutahů silnic obcemi je v současné době velmi naléhavé' Proto by mělo najít své pevné

místo i v dopravní resp. dopravně-bezpečnostní politice a silničním hospodářství stejně, jako je tomu
ve vyspělých evropských státech, k čemuž se snaží přispět i tyto TP.
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13. SoUVISE licÍpŘEoPISY

Zákony a vyhlášky

l Zákon č.I2ll997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich, ve znění
pozdějších předpisů

l Zákonč.I3lI997 Sb. o pozemních komunikacích, ve zněnizéú<onač.10212000 Sb.
r Vyhláška MDS č. I04lI997 Sb.' kterou se provádí zákon o pozemních komunikacich, ve zněti

pozdějších předpisů

l Zákon č.36112000 Sb. o provozu na pozeÍrních komunikacich a o změnách některých zél<ontt

r Vyhláška MDS č'30l200I Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemnich komunikacích
ailprava aÍizeni pÍovozu na pozemních komunikacích

l Zákonč.50lI976 Sb. stavební zákon,vezněnipozdějších předpisů, úplné znění zákonač.19711998 Sb.

r Vyhláškač.I3I1I998 Sb. o územně plánovacíchpodkladechaízemněplánovacidokumentaci
r Vyhláška č.l32ll998 Sb', kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
l Vyhláška č.I37l1998 Sb. o obecných technickýchpožadavcích na výstavbu
l Zákon ě.Lw1994 Sb. o silniční dopravě, ve zněni pozdějších předpisů

l Zákon č.38lI995 Sb. o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

r Vyhláškač.324l1990 Sb. o bezpečnosti práce a technickýchzaÍizenipři stavebních pracích
l Zákon č.I7lI992 Sb. o životním prostředí

l Zákonč.244l1992 Sb. o posuzování vlivů naživotniprostředí
l Zákottč.266l1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
l Zákon č.36011992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrí a techniků činných

ve výstavbě,ve zněni pozdějších předpisů

Ceské technické normy
CSN 36 0400 Veřejné osvětlení
ČsN :o o+to osvětlení místních komunikací
ČsN :o 5601-1 Světelné signalizační zaŤizení,technické a funkční požadavky, část I (O2l97): Světelné

a signalizaětí zaŤizeni pro Ťizeni silničního provozu
ČsN :o 560I-2 Světelné signalizační zařizeni,technické a funkční požadavky, část2 (O2l97): Světelné

a signalizačni zaÍizeni pro zýraznění nebezpečných míst
ČsN z: oozt Světelné signalizační zaŤizeniumístění apoužitínávěstidel
ČsN BN 60598-2-3 Svítidla. Část2: Zvláštnipožadavky. oddíl 3: Svítidla pro osvětlení cest a ulic
ČsN zg ooos Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČsN z: ooso odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČsN z: otoo Názvosloví silničníchkomunikací
ČsN z: otot Projektování silnic a dálnic
ČsN zg o toz Projektování křižovatek na silničních komunikacích
ČsN z: otto Projektovánímístníchkomunikací
ČsN z: o t t + Vozovky pozemních komunikací - zák|adníustanovení pro navrhování
ČsN z: o+zs Autobusové, trolejbusové atramvajové zastávky
ČsN zs otol Stokové sítě a kanalizačnipŤipojky
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Technické podmínky

TP 65 Zásady pro dopravniznačeni na pozemních komunikacích
TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značeni na pozemních komunikacích
TP 77 Navrhování vozovek pozemnichkomunikací
TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací
TP 81 Navrhování SSZ pro řízení silniěního provozu
TP83 odvodněnípozemníchkomunikací
TP 85 Zpomalovacíprahy
TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace

TP l00 Zásadypro orientační dopravní značeninapozemníchkomunikacích
TP 108 Zásady pro orientačniznačenina cyklistických trasách

TP 103 Navrhováníobytnýchzón
TP l 13 Značky a symboly pro výkresy pozemních komunikací
TP 117 Zásady pro informačně orientační značeni na pozemních komunikacích
TP L23 Zjišťováníkapacitypozemníchkomunikací anávrhy naodstraněníkongescí
TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně prutahů obcemi
TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování namístníchkomunikacích
TP 133 Zásadypro vodorovné dopravní značeninapozemních komunikacích
TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích

Vzorové listy

Vzorové listy 7 - Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy (v návrhu)
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SUMMARY

SUMMARY
The main roads in urban areas are the places of great traffic importance and, in the same time, of concen-

tration of serious problems. The difťrculties mostly arise from obsolete design of the roads that results out of
application of the old Proj ect Norm CSN 73 6 1 1 0 as well as trafťtc policy of the past.

Our proposal of the new methodology brings fresh approaches to designing main roads in urban areas.
It considers various functions and activities occuring on the road, with particular view to pedestrians and
cyclists. To this pu{pose, we defined large number of new project elements, specified possibilities of their
use, and presented several successful examples from abroad.

The methodology should support the new ways of thinking in designing main urban roads and trafflrc
calming. Implementation of modern European trends in traffic policy (i.e. avoiding discrimination of vulner-
able road users, and taking into account also the needs and interests of inhabitants) is necessary.
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pŘÍroHAA

Situační schémata _ příklady řešení s využitím stavebních prvků a zásad
definovaných těmito TP
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PRILOHA A

Uvod

Příloha A je souborem schémat, kteý přibližuje vžiti rúzných (i dosud méně obvyklých) projekčních
prvků a principů, uvedených v těchto TP. Schémata je potřebné chžtpatjako možné příklady řešení resp.

náměty pro vlastní tvůrčí uvažování, které nenahrazují studii skutečné sifuace. Totéž plati o uváděných
mírách, které jsou informativní a je rovněž nutné přizpůsobení pro konkrétní případ.

Jednotlivé obrázky

A-1
Dv oupru hov á, s m ěrov ě ro zdě le ná komunikac e,

Je zřejmé užití středního dělicího pásu s možností přejíždění a dopravní obsluhy pozemků na opačné
straně komunikace, přerušení středního dělicího pásu pro vznik řadicího pruhu pro levé odbočení, užití
víceúčelového pásu (resp. postranního dělicího pásu), parkovacích pruhů' vysazených chodníkoých ploch,
vysazených zelených ploch, zeleně. Pokračování středního dělicího pásuza křižovatkou též fungujejako
střední dělicí ostruvek pro ochranu levého odboěení a usnadnění pÍecházeni.

A-2
Vysazené plochy na průsečné křižovatce a navazujících úsecích
obrázekukazuje zejménariznévarianty provedeni,užiti a kombinacivysazených ploch chodníkových

izelených s ruzrrými funkcemi, popsanými v kap. 5.2.I0 a5.2.Il.

A-3
Příklad redukce nevyužité čtyřpruhové komunikace na dvoupruhovou komunikaci pomocí vysazených

ploch u víceúčelového pdsu (resp. postranního dělicího pdsu)
Řešení vhodné zejménatam' kde čtyřpruhová směrově nerozdělená komunikace je kapacitně nevylžitá,

resp. tam, kde je povoleno r,yužívaÍpravého jizdního pruhu k parkování (prar,y pruh de facto supluje parkovací
pruh). Potom je namístě odpovídající funkční diferenciace dopravních ploch vhodnými stavebními prvky.
Výhodou je i zmenšení bariérového účinku komunikace a zvětšení prostoru pro čekající cestující.

A-4
Detaily provedení vysuzených chodníkových ploch v mezikřižovatkovém úseku
Z obrázku je zřejmé provedení vysazených chodníkových ploch jako opatření pro usnadněnipÍecházeni.

Na homím obrázlutéžuvedena podmínka rozhledu chodce za linii parkujících vozidel tak' aby na dostatečnou
vzdálenost viděl přt1íždějící vozidlo a byl jeho řidičem viděn (důležité zb|ediska přednosti chodců na
přechodech).

Na prostředním obrázku není délkovákóta vzdálenosti nazastavení uvedena, neboť rozhled chodce zde
není omezen (parkující vozidla stoji za odvodňovacím žlabem), resp. je omezen jen směrovým vedením
komunikace před přechodem. Na horním obrázkuje odvodnění řešeno v parkovacím pruhu, na středním
pomocí odvodňovacího žlabu.

Spodní obrázek vlevo ukazuje možnou provizomínáhradu vysazených chodníkových ploch prefabrikáty
CITY-BLOCK nízké Úšky. obtázek vpravo představuje detail provedení vysazené chodníkové plochy
s kolmým náběhem (vozidlo stoji až u přechodu). V tomto případě se v zájmu rozhledu doporučuje užití
odvodňovacího žlabu mezi jizdnim a parkovacím pruhem.

A-5
Řešení núvaznosti obytné zóny na místní komunikaci třídy C (která může být pr,ůtahem)
Na tento obrázek není v textu odkaz; motivem jeho zaÍazení je snaha naznačit řešení situace, která

se v praxi často vyskytuje' resp. omezit často se opakující chyby. Jde o právnicky lépe deklarovanou návaznost
komunikace třídy C a obytné zóny zhlediska vztahu chodec - řidič.

72

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PŘÍLoHA A

I

\r

q)
N.G

B

ilt
Ě 

-
tlÍ ll r

- -TII

-

otql*I Etr

VJEZD NEBO PLOCHA
PRo ZÁSoBoVÁNi

73

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



pŘÍroru a

\
I

šal

q)
Nilil

ln

lilt

u

74

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PRILOHA A

zUt1
IrJt,

&
-ú

I

ď.
(t-tr
F
<J

zUJ
ÓUz

I

é)
N

z
sÓ
:at
CL

MlÉí

u

iH

lB

I

I

FT

LllLJ
uJ.J 

1

I

I

I

'mrS
I

I

I

I

I

I

fo
!
Io
a
lo
tro
Ú
N

o
o
No

c
To
o_

ffil

--+ E
I

-4E

I

illlil

=U*!1
Hť
o
z.

HI

]E

Ei
l

I

l

l

{

I

I!III
I

I

rm

'ffi

ffi

Hi

lffi

HI

IB
I

I

ill
I

lilr

tE

75

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



pŘÍr,orr,q,.{

tt--'

,f Or=:S. fr=SO.r 

=

-
-
I
E"l \lo

ý'
..!Městské

oq

J

oq

oD
osE+ OdvodňovocÍ Ž|ob Uliční vpusl I

I

-

FuaNÁMKA: šířko porkovocího
pruhu šp min 2'00m

P0ŽMMKA: šřko porkovocÍho
pruhu gp 2.50 - J.00m

l. min. l lm l.

-------

I
I

PoZttÁtlRA: šířko porkovociho
pruhu šp min 2-00m

PRoVlzoRNl ŘEŠENÍ
vYSAzENÝcH cHoDNiKoVÝcH plocH
PoMocl BEToNoVí'CH PREFABR|KÁTÚ

ŘEsENl s yÍsÁZENoU
CHODNIKOVOU PLOCHOU

CITY BLOX
KoNcwÝ Dl

I
I
I
I
I
T

-
-
-
-
-
I

76

obránek: A-4

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



pŘÍr,orra a

Špatné řešení

Správné řešeni

Řez1 r'

C - obsluŽná komunikaoe
----
I

--

5[a

Začátak obyhá

'+-4 6í6
min. Bm

D49b Konec obyhé zóny

obrízek:. A-5

77

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



18

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



pŘÍroHAB

P říklady změn šířkového usp ořádání na r ea|izovaných přestavb ách p růtahů
v Dolním Rakousku a jejich úspěšnost

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



pŘÍrorra g

Úvod - jak pracovat s přílohou B

Příloha B prezentuje výsledky reálného pilotního projektu přestaveb prutahů silnic obcemi v Dolním
Rakousku, realizovaného začátkem 90.let' !ejí zaÍazení je motivováno snahou doložit vysokou efektivnost
úprav průtahů a jejich k1adný vliv na bezpečnost silničního provozu' komfort uživatelů komunikace
i spokojenost obyvatel.

Srovnatelný pilotní projekt v České republice zatím neexistuje' takže nelze uvést domácí příklad, přestože

by to bylo žádolci a argumentačně silnější. Nicméně velká podobnost rakouského dopravního prostředí
i velký podíl českých řidičů, kteří upravenými komunikacemi projíždějí, dávýi předpoklad, že apllkací
podobného přístupu by bylo možné dosáhnout podobné výsledky i u nás.

Hlavním účelem přílohy je ilustrovat vztah prováděných opatření a jejich konečného efektu. Uváděná
řešení však nejsou v souladu s Čsx 73 6110 a převážně ani s těmito TP, proto je nelze přímo využit
jako podkladu pro projektování, ale spíše pro volnou inspiraci a vedení odborné diskuse. Teoreticky
je ovšem mo žné získáni souhlasu s odchylným řešením a obhajoba realizace některého z uvedených příkladů
i v České republice'

Uváděná řeŠení se odchylují oa Č,sNl7:,61,10 á.těÓhió,ŤP.zéjmen{ v:následr1jících aspektech:

r v šířkách jízdních pruhů jsou automaticky zahrnuty i odvodňovací (vodicí) proužky,

l šířky jízdních pruhů jsou často menší,

l jízdní pruhy stejného směru nemusí mít stejnou šířku.

I není přísně dodržována zásada násobilrů,hodnótý,0'25,ň.Ý,,šířkáih jí_ďÍích,pruhů (ani ost*t*í.ch
prvků),

l v některÝch případech se používají šířky parkovacích pruhů menší než 2,00 m.

: ryskytuje se postřánní,dělicí páš 
'(ieŠp:]ÝícéúčelóÝý,pás) 

iclmi'málých,šířék(0?70 ; 0'80'm)';, '

r používané podélné oddělení chodníků a stezek pro cvklisty zatímnemá oporu v českém právním
řadu.

Komentář k pilotnímu projektu a srovnání předtím / potom

Komentář je zpracován na záklaďě výzkumné zprávy Úradu vlády Dolního Rakouska ,,Výzkum
efektivnosti stavebních opatření na hlavních místních komunikacích'o, kapitola 7, ,,Shtnutí a doporučení".

Definice problému
Pojetí stavby silnic' které bylo v posledních desetiletích orientováno výrazně ve prospěch autoruobilu,

vedlo kpřidělování dopravních ploch přednostně tranzitní motorové dopravě na úkor potřeb obyvatel. Až do
poloviny B0. let platilo pravidlo, zachovayat na průtazích silnic obcemi nezměněnou šířku vozovlq;. Toto

vedlo k razantnímu narůstu jízdních rychlostí a tím i negativních důsledku jak pro bezpečnost silničního
proyozu, tak pro pobytovoufunkci průtahů sídelními útvaty.

Ndzol,ový posun v problematice utváření hlavních místních komunikucí
Tyto citelné negativní dťtsledlry vyvolaly v polovině B0' let změnu myšlení v silničním a dopravním inženýrství

a přinesly požadavek, aby motorové dopravě bylo dčino prostortt poněkud méně ve prospěch dopravy
nemotorové. Protožejedním z důležiých požadavků bylo i zlepšení pobytovéfunkce dopravního prostoru,
byly přednostně řešeny i otázlq,jeho optického resp. estetického zpracování.
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Výzkum efektivnosti úprav průtahů na zdkladě srovnóní předtím /potom
V následující době byla podle těchto nových představ upravena celá řada hlavních místních komunikací

a prutahů sídelníni celky, takže nyní máme možnost přímého srovnání ,,předtím a potom" a posouzení
účinků přestaveb na následující charakteristilcy :

] rychlostní chovúní motorové dopravy,

, bexpečnost silničního provo7u,

, bariéroý účinek (možnost přechózení),

, podíIpěší a cyklistické dopravy,

, vyvoj veřejného mínění obyvatel, jichž se přestavby přímo dotkly.

Nósledně bylo srovnání ,,předtím a potom" podrobeno ll přestavěných hlavních místních komunikací,
z toho ]0 průtahů.

Shrnutí výsledků srovnóní předtím / potom

1) Vývoj rychlostních charakteristik

Za základ hodnocení výchozí úrovně rychlostních charakteristik motorové dopravy byla vzata
série měření rychlostí na 80-ti ,,tradičně" uspořódáných průtazích s nejvyšší dovolenou rychlostí
50 km/h. Rychlostní charakteristilE (Vrrr) osobních automobilů byly nósledující:

l na ujezdu do obce 70 až 80 km/h, průměrně 73'0 lcrn/h,

, na vlastním průtahu obcí 60 až 70 lcrn/h, průměrně 63,5 km/h,

l rychlosti nákladních automobilů byly na uj ezdu do obce o 1 0 km/h a na vlastním průtahu obcí
o 7,5 lcrnh nižší.

Úpravami ujezdů do obcí bylo možné ýto rychlosti (Vs5) snížit:

l přechodem na menší šířku jízdních pruhů v intravilánu o 6 - 9 km/h, průměrně o 7,3 km/h,

l zabudováním směrově vychýleýchstředních dělicích ostrůvků (minimálně o šířkujízdního pruhu)
o 8 - ]8 lvn/h, průměrně o ]4 lcrn/h.

Následnou přestavbou prostoru komunikace v průběhu obce samotné bylo možno rychlostní hladinu
snížit o 8 km/h na hodnotu 57 km/h'

Ukózalo se, že přestavby prostoru komunikace přinóšejí podobné snížení rychlostních
charaheristik jako užití stacionárních radarových zařízení, ovšem s ýhodou nové organizace
rozdělení dopravních ploch ve prospěch nemotorové dopraty a zlepšení pobytové funkce
a životní kvaliý.

2) Bezpečnost silničního provozu

Na zmíněných l]-tl přestavěných úsecích došlo k následnému zlepšení charakteristik dopravní
nehodovosti:

l snížení počtu osobních nehod o 25,7 %

l snížení počtu zraněných o 30,6 %

l snížení počtu těžce zraněných o 50,2 %

l snížení počtu usmrcených o 71,6 %

l snížení rizika nehody o 43,1 %
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Samostatné vyltodnocení nehodovosti nemotorové dopravy přineslo následující výsledlry:

Chodci

l snížení počtu nehod o 17,5 %

1 snížení počtu zraněných o 20,9 94

l snížení počtu těžce zraněných o 52,2 %

l snížení počtu mrtvých o 3B'9 %

l snížení zóvažnosti nehod o 50'2 %

Cyklisté

l sníženi počtu nehod o 25,B oÁ

l snížení počtu zraněných o 16,6 %

1 snížení počtu těžce zraněných o 3 1,6 %

2 snížení počtu mrtvých o ]00'0 %

l snížení závažnosti nehod o 47,1 %

3) Zmenšením šířky jízd.ních pruhů v kombinuci s vysazenými chodníkovými plochami
dochází kfira7nému zmenšení děIicího účinku hlavních místních komunikucí.

l počet časových mezer, které může chodec využít k přecházení vozoylq,, se zvýšil o téměř 100 %,

l chodci nemusejí přechózet vozovku tak rychle (komfort),

l doba čekání chodce na přechózení se snížila přibližně na polovinu'

11 Širst chodníky u dodatečné zřízení ptoch pro cyklistickou dopravu vedou k žtÍdoucímu
ndrůstu pěší dopravy průměrně o 33,3 % a cyklistické dopravy průměrně o 56,6 %,

5) Dotazovací průzkumy u obyvatel, kterých se přestavby hlavních místních komunikací
nějak dotkly' přinesly následující výsledky:

l 87 % obyvatel soudí, že optické zpracovóní prostoru komunikace je lepší,

l 56 o% obyvatel soudí, že jízdní rychlosti motorové dopravy se snížily,

l 53'% obyvatel soudí, že celková bezpečnost se zlepšila, z toho,

l 71 oÁ pro chodce,

l 49 'Á pro cyklisý, z toho ]4 oÁ bez stezlry pro cyklisý a 73 % se stezkou pro cyklisý,

l 50 oÁ obyvatel soudí, že možnosti přecházení vozovlry se zlepšily,

l 78 % obyvatel by na základě svých zkušeností souhlasilo s přestavbou dalšího průtahu obcí.
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Závěry a doporučení

Úhrnem je možno říci, že trend zklidňování dopravy na průtazích silnic obcemi a hlavních místních
komunikacích, nastoupený v posledních letech, přináší prokazatelné a trvalé pozitivní vlivy na:

l rychlost automobilové dopravy,

1 bezpečnost pro všechny účastnílql silničního provozl,t,

l možnosti přecházení vozovlry,

l intenzitu nemotorové dopravy.

Dotazovací průzkumy u obyvatelstva ýto výsledlq potvrzují'

Zklidňující opatření na průtazích by se tedy měla přednostně provádět tam, kde přetrvává
nepřiměřeně vysoká rychlost motorové dopravy aztoho plynoucí nizkábezpečnost.

Zklidňování dopravy na průtazích představuje nástroj dopravně-bezpečnostní politiky' který
by mohl umožnit dosažení vyšší bezpečnostio plynulosti a pobytové kvality v časovém horizontu
I0 až15let, a to při příznivých vstupních nákladech.

Seznam obrázků v příloze B

obrázek B_1: Prutah obcí Purkersdorf, silnice B l

obrázek B-2: Prutah městem Komeuburg (východ)' silnice B 3

obrázek B-3: Prutah městem Korneuburg (západ), silnice B 3

obrázek B-4: Prutah městem Stockerau (východ), silnice B 3

obrázek B_5: Prutah obcí Gaaden, silnice B 1l

obrázek B_ó: Prutah obcí Tullnerbach, silnice B 44

obrázek B-7: Prutah obcí Unter Tullnerbach, silnice B 44

obrázek B_8: Prutah obcí Hagenbrunn, silnice LH12

obrázek B_9: Prutah obcí Kleinengersdorf, silnice LH 12
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obr. B-4: Průtah městem Stockerau (ýchod), silnice B 3

Před úpravou

Parkovací pruh Vozovka Parkovaci pruh Ur]odnlK

Po úpravě

Chodník stezka
pro cyklisty

Parkovací pruh
a zelený pás a zeIený pás

Stezka
pro cyklisty

Zelený
pás

1.50

Po úpravě s dělicím ostrůvkem

Stezka
pro cyklisty

1.501.80

8't
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obr. B-5: Prutah obcí Gaaden, silnice B ]l

Před Úpravou

Po úpravě

Parkovací pruh
a ze|ený pás

Parkovaci'pruh
a ze ený pás

14.00
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obr. B_ó: Průtah obcí Tullnerbach, silnice B 44

Před Úpravou

Parkování na
chod níku

14.5A

Po Úpravě
Chodník Zelený

pás
Parkovací pruh Chodnrk a slezka
a zelený pás pro cyk|isty

Usek s přidruŽeným prostorem

Před Úpravou

2.00 8.50 4.60 1.20

16.30

Po Úpravě

Dě|icí Jízdní pruh se
smíšeným provozem

89

'1.00

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PŘÍLoHA B

obr. B_7: Průtah obcí Unter Tullnerbach, silnice B 44

Před úpravou

17.10

Po Úpravě

Ze|ený
pás

Tra

ze|ený
pás

zm"

zelený
pás

3-OO

chodník

1
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Před Úpravou

Po Úpravě

Před úpravou

Po Úpravě

obr. B_8: Průtah obcí Hagenbrunn, silnice LH 12

8.60

13.00

Chodník Parkovací pruh
a zelený pás

Parkovací pruh
a ze|ený pás

Chodník

1.60 2.00

9l

2.00 1
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obr. B-9: Průtah obcí Kleinengersdorf, silnice LH 12

Před Úpravou

Parkování na chodníku

Po úpravě

Parkovací pruh
a ze|ený pás

Chodník
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Fotografické příklady
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PŘÍLoHA C

C_1. DEFINICE PRoBr,Énnu

c_z. Nový pŘÍsrup r urvÁŘnNÍ pnŮranŮ

c-g. pŘÍKlaoy uŽrrÍ nŮzNÝcn sTAvEBNÍcrr pnvrŮ

C-3.1 Střední dělicí ostrůvky pro snižování rychlosti na vjezdu do obce

C-3.2 Střední dělicí ostrůvky pro usnadnění přecházení

c-3.3 Střední dělicí ostrůvky pro ochranu levého odbočení

C-3.4 Parkovacípruh
c-3.5 Střední dělicí pás

c-3.6 Víceúčelovýpás
C-3.7 Postranní dělicí pás

C-3.8 Vysazené chodníkové plochy

C-3.9 Vysazené zelené plochy

c_3.10 Loká|ní zúžení jízdních pruhů

C-3.11 Maléokružníkřižovatky
C-3.l2 Střídání materiálu povrchu

c-3.13 Zpomalovacíprahy
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PRILOHA C

C-1. DeÍinice problému

Dosavadní přístup k řešení prutahů byl charakterizován jednostrannou preferencí pohybu motorové dopravy
s možností jízdy vysokými rychlostmi, nedostatečnými nebo chybějícími zařizenímipro pěší a cyklistickou
dopravu, obtížným a nebezpečným přecházenim. Bezpečnost silničního provozu nebyla považována
zavýznamné kritérium, málo se dbalo na výsadbu zeleně a celkový estetický dojem.

PříIclad litvínov
obrázek představuje průn/t býva/é si/nice I/13. Popsané prob/émy zde nabýva1í exÍrémníc/t rozměrů (tomunikace
jeprovedená Íéměř ý/tradněpro vozid/a' chybíze/eň aprufo,pro usnadněnípřec/tázeni ce/kovépůsobeníje bezútášné)'

"říklad 
I lpn ík n a d B eá:o u

obráze/c ukazujeprůta/t si/nice I/47ltpníken nadBečvou' PaÍrné1e zejména nebezpečné apro chodce mrÍlo kapaciÍni
řešení přechodu přes ve/fol počel širofo:ch 1ízdníc/t prullů'

,J &,i

9',7
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C_2. Nový přístup k utváření průtahů

Nový přístup je charaktertzován snahou o zmímění dominance motorové dopravy, přerozdělováním ploch
ve prospěchjiných funkcí a poŽadavků obce, i ochranujejích obyvatel.

PřÍklad 1bllesbrunn @olní RaÍoasÍo)
Jednoducltá, ale ve/mi nózorná úprava na silnici B B 7ídeň - Břeclav (odpovída1ící české si/nici ]. třídy) ze kÍeré je
zřejmé srovnánísÍarého a nové/to příslupu. Původně velmi širokéjízdnípruňy napúta/tu obcí1sou šířkově optimalizovány
a získaný prosÍor ry,,užiÍ pro jinéfunkce (v ÍomÍo přtpadě vysazené ze/ené ploclry a podélná parkovací sÍcÍnt). v da/šín
kroku je ovšem žcídoucí rekonstrukce povrcltu nově vznik/ého parkovací/to pru/tu a náhrada živičné/to kryrlt d/ažbou
a sanozřejmě i novéprovedení vodorovné/to dopravní/lo značení (odslranění čar odpovídajícíc/tpůvodnírnu šířkovému
uspořádánt).

98
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PRILOHA C

Příklad Klein engers do d (Do ln í R a ko u s ko)
Koplexně nodernizovanýprůta/l si/nice IÍ{ ]2 (přibližně na lirovni si/níce IL lří4)' c/tarakÍerizovaný lnenšími šířkami
iízdníc/lpru/lů (pouze 2,80 m), ve/fompodílem zeleně a celkovou rozmaniÍosÍí' přispíva1ící k e,rÍeÍice vz/t/edu i slimu/aci
pozornosÍi řidiče.
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Příklad PafsÍůíten a Badenu (Doln í Rakousko)
Probíha1ícípřesÍavba průÍahu sihice B 212 (oclpovídajtci české silnici L rhr|y) prezentuje akruá/nosÍ lo/lolo lémaÍu

vza/lraničí. Ploc/lypůvodněširoké a monotónníkomunikace se'fnkčněpřerozc/ě/ují vzriimu /epší bezpečnosli, vz/t/edu,

větší/to podílu ze/enýc/t p/oc/t i respeklování vazeb na ruístní fun/rce.
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C_3. Přfldady vžití různých stavebních prvků

C_3.1 Střední dělicí ostrůvky pro snižování rychlosti na vjezdu do obce
Uspořádání vjezdu do obce musí být takové, aby řidiči jednoznačně signalizovalo přechod z extravilánu
do intravilánu (začátekjiného dopravního režimu). Pokračování extravilánového šířkového uspořádání, které
je dosud běžné (viz horní obrázek) vede mimo jiné k přenosu vysokých rychlostí do obce. Užití středního
dělicího ostruvku tomu spolehlivě zabraňuje (nutnost qýrazné změny směru jízdy vyvolávající sníŽení rychlosti
- viz dolní obrázek).

Příklad.Kařim
Průta/t silnice II/385 zac/tovává sÍejné šířkové uspořádáníjako v exlravi/ánu. trjezd do obceje navíc v podélllém
sklonu' což dále podporu1e
uysokou lyc/llosÍ na začátÍu obce
(často í více než ]00 /cn//t). ?oto
uspořádá n í je pop la tné s ta rém u
pojetí clopravnípolitifol s jedno-
s lra n n o u p re1feren c í m o Ío ro vé
dopraty. výsledken je o/trožo-
váníchodců, nesnadné a nebez-
pečné přechózení i obtěžováni
obyvalel ňlukem a erha/acemi.

Příklad Eagenbrunn (Dolní Rafrouslco)
Dělicí oslrůvek na ujezdu do
obce (si/nice IH ]2 - přibltžně
na úrovni cYeské II. lřídy)
Je dosuclpaÍrý rozdíl v barvě
povrcltu vozovky a původní
vedení komunikace. vjezd do
obceje kontrastní i dlb, velfom
rozměrům dopravní značky
,, Zctčátek ob.'e ", jejímu dop/nění
tvělinovou ry)zdobou a užirím
svítidel lypickýc/l pro obec
(ostrůvek lná být za snížené
v idi le ln os Íi os vět/en ).
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PRILOHA C

Přikla d Stetten (Do ln í R ako a s Ío)
NeiběžĚišínu provedení sÍřednílto dě/icí/to ostrůvku na ujezdu do obce odpovídá přtpad, kd.y se slněrové uyc/tt1/ent

provede u.iízdní/to pru/tu pro slněr do obce. tr/ysfoltu1í se však i osÍrůvfol uyc/q4ené obousÍranně, jali ukaztye tento

příklod. Pt ovozněje toÍo uspofuÍdriní účinnější, neboÍ'regu/uje rych/osl ipři ýezdu z obce (řidičtje stavebněznelnožněno

zl7cy't/ovol dříve, nežza značkou ,,Konec obt'e'), ryžaduje oyšetn více mísla. odvodněníje vpro,storu osÍl'tjyku řešeno

forln ou podobrubnikouýc/l up us tí.

- 
l-ll

_-_-t= '.ia\,/l _.-J i=.ll! .r i \

:.!i,:*,".- .:1'
E.',S"i.,!.#P1!

.l ,., .li

-%ď
'ÁupL

Příklad Klein eb ersdotf @oln í Rako u sko)
Sn'edtí dě/icí oslrtjyek na ujezdu do obce (si/nice B 6 - na tjtowi česlié si/nice I třídy) je proveden slandardně, tj.

yvc/tl|/en ie jízdnípru/t ve Sněra do obce' osvětlovací zat'ízeníjsott v tolltlo pt'tpadě umí'sÍělru na osÍrtiyku a ryiběr
svítide( .ie v souladtt s o,lvěÍ/ením celé/to průta/tu.

r02
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C_3.2 Střední dělicí ostrůvky pro usnadnění přecházení

Principemje rozdělení pÍecházeni do dvou fázivytvoÍením chráněné plochy uprostřed přechodu. Chodec
může vsruživat mezery mezi vozidly zkažďého směru jízdy jednotlivě, což zvyšuje kapacitu pÍecházení na
více neŽ dvojnásobek. Takto vybavený přechod m'ŮŽe za určitých okolností konkurovat i přechodu světelně
řízenému.

PříÍlad Stockeraa (Dolní Ralcoaslro)
Střední děltcí osbůvek napniÍo/tu si/nice B 3 (na úrovni české silnice LÍříflr. Cllráněnáploc/la uprosrtedpřec/toduppro
od/ffeníprovedena dlažbou a je snížena 2 cm nad úroveň vozovfol. osfuivek ipň'lé/ta/cíposlranní děltcípásyftou bo/laÍě

osózeny zelení (v zahraničí sÍandard, oušem nufrlosÍpéče o uznislpro za1t,šÍění roz/tledu). Šířka nezi vproslo/u
osnjvku činí 3,50 m (včelně odvodňovací/to proužku).

?řílcladŽidtochovice
Střednídě/icíostrůvekpro usnadněnípřec/tázenína silniciII/425. Jde o řešenffinkčnís dobýn šířkoým dimenzovcíilnl
osÍn)vku, oušem kvalila zpracovrÍníje ve srovnáníspředc/tozímpřík/adem horší (matoucí a nekva/ilnívodorovné značení
z bv tečn é p roveden í vodo rovn é
značfol'' Přec/lod pro chodce "
i na c/trriněnép/oše, kÍerájesou-
čásÍí os lnjvku' níko/i vozovfo).
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Příklg d Ma in z (Něm ecko)
Méně obrykly přtpad užítí střední/lo dě/icí/to ostrůvku pro usnadnění přec/lázeni který odclěluje dva pru/ly stejné/lo
směru1ízdy. NebezpeěnosÍpřec/lodu přes několik1ízdníc/l pru/tů sÍe1né/to směru se časlo podceiuje a Qlo oslrůvfo:
nezřizu1í přeslože se jedná o rizikovější uspořódání ve srovncjní s přec/lodem přes dvoupru/tovou obousměrnou
komunikaci. PoužiÍí osÍrůvku v lomto případěie ve/mí v/lodné.

C-3.3 Střední děIicí ostrůvky pro ochranu levého odbočení
Střední dělicí ostruvek, ktery tvoří optické pokračování řadicího pruhu pro levé odbočení za kŤ1žovatkou'
stavebně lylučuje zteuživánítohoto pruhu pro předjíždění, které je matoucí a nebezpečné zejménapro chodce'

Příklad'Ko rn e u b u rg (D o ln í R a Ío u s /ro)
Řada ostrůvků pro ochranu levélto odbočení na průtaltu si/nice B 3 (na úrovni české L rříd1| městeln ,(orneuburg'
obrcÍzekpořízen v době vegeÍač-
ní/to klídu (eden), 1inak jsou
oslrůvky uysázeny kvělinamt
a podslaÍně z/epšují nejen bez-
pečnosÍprovozu a kvaliÍu opÍic-
ké/to vedení řidiče' ale i ce/ko-
uý dojem prostoru komunikace.
Za p ozo rn os l s to1 í i p e člivé řem e-
s/né zpracování.
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PřífrlaďEulín
osrrůvek na průla/tu si/nice I/55 je.funkčně konbinován s oslrův/rent pro usnadněnípřec/tázení (běžnýpřtpad). Řešení

funkčn[ aušakšířkové uspořódání ful b1,/o ruožnéprovésÍ v/todněji (nenšíšířfujízdníc/tplu/tů v zájmu rozšířeníosÍrůvku/.
Nevhodné ie použilíp/astouýc/l značek ve/fo;c/t rozměn) (nevtusné a zltoršující roz/t/ed c/todce).

.Wklad Den Eaag (Nizozemfl
osÍrůvek na /t/avní místní komunikaci s jízdníni pru/ty pro cyklísQ. Z lolnlo přtpadě je povrc/l oslrůvku proveden
d/ažbou,1inak se ovšem v za/traničí zósadněpre/eruje ze/eň.

10s

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.



PRILOHA C

C_3.4 Parkovací pruh

PřílclcdBrno
Pa rkova c í p ru /l 1 e n ej v/l o dn ě1 š í .fo rln o u o rga n iz a c e
parkování na prtitazíc/t a /t/avních místníclt konunikacích
(snadné zajíždění a uýížděn|, není-/i tnožné ie/to řešeni
tnimo dopravní proslor v/todné 1e optické od/išeni
partovacího pru/lu dru/tem ruaÍeriá/u (d/ažba), jeho
u veden í uysazen1)n i c/t odn íko uým i p/o ch aln i a p řerušo wín i
uy,razenými ze/enými p/oc/tani (v tomlo řešení c/lybt)

PříkIa d Ma in z (Něm ecko)
Parkovací pru/l standardníňo provedení (první dvě mísla
v Íomlo pl:tpadě uyhruzena pro inva/idy). Pru/t je uveden
c /t o dn íko vo u p /o c /t o u, c /t rtí n ěn o u p ro Í i n eop rá vn ěn é m u
u1ezdu lněststými sloupky, a přerušovtÍn uy,razenýnti
ze/enýlni p/oc/tanti tak, aby za sebou by/a ne1uýše Íři
pat*ovací nísÍa' Ze/ené p/oc/ty jsou uyužiry k ryingj$;
u/iční a/eje. odvodnění je řešeno na vnější straně
dopravní/lo prosloru. Šířka parkovací/to pru/tu včetně
odvodň ovací/lo proužku čin í 2, 00 m.

--€
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C_3.5 Střední dělicí pás

V praxi se používá v ruzných variantách provedení a to jak s pruběžnou možností přejíždění, tak i bez ní.
Je vhodným prvkem např. pro redukci nadměrně široké komunikace na dvoupruhovou směrově rozdělenou.
Výhodou může být také posílení zeleně a zmímění bariérového účinku komunikace (snadnější přecházení),
nutno ovšem při návrhu zohledňovat možnost poruchy vozidla (přerušení zeleně na středním dělicím pásu'
dostatečné dimenzování parkovacího pruhu, apod ).

Přiklad Gerderatft (Němecfro)
Snední dě/icípás naprůÍahu spo/tové silnice (na úrovni české silnice L n'ídy)je tvořen zuýšenou d/ážděnoup/oc/tou
přerušovanou ze/enými osÍrlivfol s uliční a/ejí. Dlážděnou ploc/lu je nožno vpřtpadě nuÍnosÍi pře1íždět nebo uyužíl
k odslavení porouc/tané/lo yo-

zidla' Parkování je řešeno.for-
mou parkovacíc/t pruhů, přeru-
šova ných vysazeným i ploch am i.

Odvodnění řešeno mezi jízdnítn
a parkovacím pruhem.

PříIcladz Relgle
Ukózta užitísrředníňo dělicí/lopósu k odslavenívozidla. Podí/ze/eněje v ÍomÍopř'tpadě nedostatečný, domínujízpevnáté
plocllypodporu7ící podélné /inie s uryclllu1ícím účinkem, c/tybějílysazené ze/ené p/ochy v parkovacím prullu' vobrazu
ulice pak převažují parku1ící
vozidla, což n en í es te tické. Řeš e-
ní jako celek je ovšem funkční
a vhodnéje i od/išenijednotli-
uýc/t ploch clnt/tem a barvou
materiáht.

t0'7
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Příklod Mainz (Němeclco)
Slředftí dě/ící páS v lomto přtpadě napolnó/lá navození aÍmo,ýry parkové úprauy /l/avní mísÍní komunikace (ve/ká

šířka ze/ené/lo pcÍsu, uzrosÍ/é sÍromy).

PříkladRrno - Bystrc
,,Bezúdržbové ''provedenísÍředníllo dělicíllopásupro redltkci nadměrněširoté /l/avní míslní komunikace. Řešenííunkční
avšak neesÍelic/ré (cllybíze/eň)' c/lyby ve vodorovném dopravním značení. Je zrle zřejmý konÍrasl spředcltozímipřík/ady'

###
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Přiklad I.íderí
Slřední dě/icí pás na průÍa/lu silnice B 7 (E 461). S/ouží ke zuýšení bezpečnosti provoza (oddělení směru
a proÍisměru v tjseku s uyššípovo/enou ryc/llosÍt)' stimulaci řidiče a zvětšenípodílu ze/eně.

Přiklad I a ngengers do 4f (Do ln í R ako a slco)
Střední dělicí pás na průtaltu si/níce B 3 (na úrovni české silnice Ltřídy) oddě/uje směr a proÍisměr ve směrovém
ob/ouku, zuyšujepozornost řidičepřed křižovaÍkou a zlepšuje uz/tled prostoru komuníkace.

E ::.=::':-::::::
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C_3.6 Víceúčelový pás

Víceúčelový pás odděluje jizdni či parkovací pruh od chodníku' Zvyšuje bezpečnost chodců, zlepšuje vzhled
komunikace a zmíňuje obtěžování hlukem. Umožňuje též snadnou instalaci prvků vybavení komunikace
(např. dopravních značek nebo osvětlovacích zaÍizení). Má velmi široké použlti a pro své výhody mábýt
použit všude, kde to prostorové možnosti dovolují; naléhavost oddělení ovšem narustá s intenzitami dopravy.

Příklcd Brno - RennesÍá tř.
Zíceúče /oý pás n a /t lavn í m ís Ín í
komttltikaci s uýsadbou u/iční
akie

C_3.7 Postranní dělicí pás

Postranní dělicí pás obvykle odděluje provoz motorových vozidel a pIoVoZ cyklistu na samostatné cyklistické
stezce. Tato může být vedena společně s chodníkem. Provedením je postranní dělicí pás podobný
nezpevněnému víceúčelovému pásu.

Příklad'Korneubarg
@olníRaleoasko)
Postrann í dě/icí pós na pú ta/lu
silnice B 3 (na úrovni české si/-
n ice L třífi). Cyk/istic/rrÍ stezkaje
v Íom Ío přtpadě vedena spo /ečně
s cltodníkeln.
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C_3.8 Vysazené chodníkové plochy

Slouží zejména ke zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších a lepšímu vymezení ploch křižovatky. Mohou
však plnit i jiné funkce, např. zajištění volnosti vjezdu do objektů, umístění prvků uličního mobiliáře
či dopravních značek apod.

PříÍlad Brasel (Belsie)
obrázek ukazujeprinctp řešení uysazenýcll chodníkoýc/t p/och v frřžovaÍce' Je zřejmé slavební ukončeníparkovacíc/t
pruhů pro zabránění proltprávní/lo parkování. Toto řešení se běžně dop/ňuje přechoc/y pro c/lodce,' v tomto přtpadě
by/o od vyznačení upuštěno pravděpodobně z důvodu malých inÍenziÍ cloprauy resp. přednosti ko/ejouýc/l vozide/.

Příft lad B ra s el (R elga e)
vysazené chodníkovép/oc/ty lze jato moderníprvek bezprob/émů zřizovat na sftívajícíc/t komunikacíc/l. Z obrázkuje
zřejmá ptivodní a nová poloha obrubníku a zvětšeníploc/t pro chodce.
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PříkladPlzeň
lysazené chodníkové ploc/ty v křižovaÍce v kombinaci s přec/lodem pro chodce na u/ici Americké (/l/avní míslní
komunitace). IepšífunkčnosÍi by v ÍomÍopřtpadě ovšemprospě/ menšípoloměr zaoblení c/lodníkovéploc/ly a korekce

po/o/t7 přec/todu. Na opačné slraně komunikace je vzójemná návaznosÍ přec/todu a c/todníkové p/oclly geomelric/'y

kpší.

PffklcdManz (Němecto)
PoužiÍí tysazené c/todníkovép/ochv v mezifrřižovatkovém úseku. 7jec/notliýchpřtpadec/l může jít o usnadněnípřec/l.ázení

nebo íjiné/unkce. tr'Íomlopřtpadě uysazená c/loclnítováploc/tapřerušujeparkovacípru/l a zajíšÍ'uje volnosl ujezdu do
objektu (kombinace spřec/todempro c/todceje bezprob/émů možná, zde však nenípopřec/lcízenípoptávka).
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PříkladBrno - obřany
7ysazené c/todníkové ploc/ly na průta/lu sílnice II/374 v okrajové čcísÍí Brna tytvcíře1í zaslávkoý mys na zaslávce
lramvaje a aulobusu' vprosloru zasÍávfol je provoz neko/ejoýc/t vozide/ veden po kolejíc/l. Střední dě/icí osÍrůvefr
ty/ttčuje ob1ížděníslojtcí/loprostředtu MI{D, taúe vozid/ajecloucístejným směrem musípočkal' což nyšuje bezpečnosl
c lt o dc ů, resp. c es luj íc íc /t.
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C_3.9 Vysazené zelené plochy

Pffklad langezgersdoqf @olní RaÍousfro)
?ypicképoužití uysazenýclt zeknýc/lp/och vkládaných doparkovacíhopruhu (pútah silnice B 3)' výhodouje ocllrana
parkujtcích vozide/proÍipoškozeni zvětšenípodí/u ze/eněa zlnírněnídotninanceparkujícíc/t vozidelv celkovém obrazu
komunitace. vtonÍopřtpaděrylsazenézelenép/ochyredukujípůvodněčýřprultovousměrověnerozdě/enoukomunikaci
na tomunikaci dvoupru/lovou, což může býtdůvodemponechánístejnélto druhupovrc/lu (ada/t) i vparkovacítnpruňu.
7a n j e jin ak o bryklé už i tí dlažfut

Přlklad Maizz (Něnecfro)
Detail uysazené zelené p/oclty v partovacím prultu. Zře1né je užití zaobknýclt obrubníkouých segmentů

II4
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Pfffr la d Sto ckera u (Do ln í R a ko a s *o)
DeÍaí/ provedení uvsazené ze/ené ploc/ly v parkovacím
pru/tu na průlaltu si/nice B 3 (na úroyni české sílnice
L třídy) Ize ocenit ve/mipečlivé řemeslnéprovedeníspolu
s užitím pilrodní/to kamenq /cÍeré zyšuje esÍeÍickou hodnoÍu
uysazené ploc/ty.

Příklad Poysdo rf @o ln í R a ko u s ko)
Kombinace rytazenýc/t zeknýc/tp/oc/t s víceúče/ouýmpásem může spojoval uý/tody obouprvků, jakje zřejmé na tomlo
prlita/tu si/nice B 7 (E 46]). Ze zaparkovaného vozidlaje ovšem nulné uysÍupovaÍ ylevo, není-liparkovacípru/l dosÍaÍečně
širofol /r ýstupu ypravo.
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c-3.10 Lokální zúžení jÍzdních pruhů

Jde o nedodržení standardní šířky jízdnich pruhů na malé délce. Vytváří se obvykle pomocí r,ysazených
ploch. ZÚžení může být provedeno jako oboustranné i jednostranné s deklarovanou předností v jizdě. SlouŽí
obvykle k regulaci rychlosti vozidel a zlepšení podmínek pro přecházení (menší délka přecházení, lepší
rozhled chodce, upozornění řidiče). V někteých případech m'iže zvýrazňovat křižovatku. Míra ziženímusí
být dostatečnáv zájmll dobré viditelnosti a pochopitelnosti pro řidiče.

Příklad Mainz (Něm ecko)
ZEení na h/avní mísÍní komunitaci zuýrazňuje křižovaÍku a usnac!ňujepřec/tcízení (přec/tod není uyznačen vodorovnyitn

dopravním značením z důvodu ma/é.frefrvencepřechrizejícíc/t). Míra zúžení činí v Íorntopřtpadě 1,00 m na každé slt'aně'
ZEen íje s ta ndardn ě zýrazn ěno
,rměrovacími deskami a uvedeno
zeleryritni p/ocltami.

Přífrlad z Á nglie (levostranný provoz)
JednosÍranné zúžení na h/avní mísÍní komunikaci s uyznačenou přednosÍí v jízdě. v lomÍo případě 1de
o kolnbinaci s pl'ipoieníru dopravně zklidněné zóry;. Cyk/isté 1sou ve zúžení vedeni odděleně.
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c_3.11 Malé okružní křžovatky
Představují modemí formu uspořádání křiŽovatek s širokými možnostmi použití. Kromě vysoké bezpečnosti
a vysoké kapacity může být malá okružní křižovatka ivýznačným estetickým a městotvorným prvkem.

Ptrkladluhačow\ce
Jde o zdařilé řešenípoužité napniÍa/lu silnice II/492 lu/tačovicemi. 7e/kápozornost by/a věnována uýtvarné úrovnijak
křížoval/qy samolné, lak i sousedícíchpro,ýlor Umělecké c/í/o spolu s vodoÍryskem na slředním ostrověpodlr/luje uýnam
/ázeňské.funkce měsÍa. Slayebníprovecleníje dobré, samozřejmosÍíje1ýzické oddělení ujezdouýc/t a ýjezdoýc/t vění
na všec/t ramenec/l, kleré sloužíjakoprvekpro usnaclněnípřecházení. Zvolená šířka okružníltopásuje ovšemponětud
větší než by bylo pro zajišlění pruijezdnosÍi rozměrnýc/t vozidel polřebné a taktéž poměr je/lo dlážděné a živičné čósÍi
je mimo doporučené llodnoý u 2'5)
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?říIcla d 7u lln (Do ln í R afr o a sÍo)
Rešení křížovatfo; v cenlru města na prtitaňu si/nice B 19 (na tirovni české si/nice L třídy). Křžovatka vznikla zejména
jako řešení umožlvujícípřtpojenípáté/to ranene, obsllt/tujícího nověpostavenou parkovací garáž v její bezprosÍřední
b/ízkosti. ArgumenÍeln byla i úspora dra/lé světe/né signa/izace' ProsÍorové dispozice umožni/y vně1ší průměr 25,00 m,

cožje miniruó/ní ltodnolapro zajištěnípújezdnosti nejrozměrně1šíc/t vozíde/. JedinečnosÍ zpracovánípodtrltuje sÍředoyá
kašna se sot/sÍlrvou vodotrysků. Dopravnízatížení činípřiblžně ]5 000 vozidel a 4 500 c/todců za den, podíl těž/ié

doprauy oko/o '15 9ó.

tr- ňE
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PtrkladBrůhl (Německo)
PřesÍavba původně průsečné křižovatfol na prtila/lu y cenlru měsla na ma/ou okružní přines/a úsporu SSZ zuýši/a
bezpečnosÍ si/niční/lo provozu' zmenšila podí/ zpevněnýc/t ploch a tytvoři/a aÍmosíeru náměslí s partovou úpravou.
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?ffkla d Sto ckera u (D o ln í R ako u sko)
Ma/á okružní křižoyalka na okra1i měsÍa na ýezdu z dri/nice A 22. Provoz cyk/istůje vedenformou společné slez,filpro
cltodce a cyk/is4l, oddě/eň odprovozu lnoÍol'ouýc/t vozide/.
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Příkla d R e tz (D o ln í R a ko a sko)
Malcj okružní křižovatka napilta/tu si/nice B 35 (na úrovni če.rké 'ci/nice 1. Ířídy). SÍandardní řešení kÍerépřes sh'ízlivost
a tÍspornosÍ vnášínaprůta/tprvfolze/eně. Přec/todypro c/lodce nejsou vz/tledem k rua/éfrekvencípřechrize1ícíc/l uyzna-
čeny vodorovným dopravníln
značeníln' přec/ltízení je ovšem
us n a dn ěn o .1ýz i c l1iln o ddě/ e n ítn
ujezdoýc/t a ýjezdoýc/t větví.
y' souladu ,r nouýmí poznalfol
jsou osvěÍ/eny ujezdy, tiko/i
,ylřední o,glrou
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PRILOHA C

C-3.12 Střídání materiálu povrchu

Přiměřené střídání asfaltu a dlažby naprutahu silnice obcí může přispět ke zlepšení estetického dojmu řešení,
stimulaci pozornosti řidiče i lepšímu rozlišení dopravních ploch. V jednotlivých případech je nutno zvažovat
možnost nárustu hlučnosti (vzdálenost obytné zástavby).

PříIctad Ettem eeÍ (Nizozem 0
Jde o průta/l silnice obcí v rekreační oblasÍi s minimálním podílem Íěžké dopravy (na úrovní české si/nice III Í/'í4r.
Přec/lod mezi úsekern dlažby a úsekem as/altupříspná k narušení monoÍónnosÍi jízdy, resp. uz/t/edu. Rtizné dru/ty
dhžby z/epšují rozlišeníjízdní/to a tzv. víceúčelové/to pru/lu, urěené/lo především cyklisÍům (rozměrně1ší vozid/a /lo
užyípři uy/ýbání)' tr'a,cfa/Íovém úseku je víceúčelouýprult rozlišen i barevně (červená). Je zřejmé i odlišení vedle1ší
komunikace sÍruklurou d/ažby
a vyznačením hranice křižovaÍfol
řadou ma /ýc/l lrojú/leln íků
(v za/traničí běžné tzv. žra/očí
zuby' které ovšem nemají oporu
v české právn í úpravě). Na spod-
ním obrázku je paÍrný přec/tod
z asfa/tové úprauy na d/ážděnou
v kombinaci s ýškoým prvtem.
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pŘÍr,oH.q. c

c_3.13 Zpomalovací prahy

Na prutazích silnic obcemi se mohou uplatnit obvykle formou zvýšených ploch na křižovatkách, přechodech
pro chodce apod. Nelze je povaŽovatzaběŽné řešení dopravního zklidňování průtahů a hlavních místních
komunikací a jejich užiti je nutno individuálně zvaŽovaÍ.

Příklad z Á nglie (levostran ný provoz)
Řešení křižovatÁy,,naprůta/lu si/ttice zuýšenoup/oc/lou, kteráje odlišená í barevně. Působí na snížení tyc/t/osti vozidel
usnadňu1e ýezc/ z vedlepí /ronunikace a umožňuje po/tod/nějšípřec/tázení.

Přílrlad Rm o - Banskobystrickó
Zýeňplocy'taprostoru Írutnvajovézaslávly (tzu vídeňská zastóvl;a) na býva/énlprůta/lu si/nice'I/43působína sttíženi
lyc/t/ostí vozide/ (zt/idňtyící opaÍření)' zuýrazňuje zaslávku a usnaclňuje naslupowíní a uystltpování (1efornou prefe-
rence,4.fÍ{D).
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