Replast

produkt
spol. s r.

Výrobky z recyklovaného PVC:
podlahové krytiny
komponenty pro dopravní značení

SSV

il*

Zp®LTfi]i}Q®wi©D
ü

n w <1 Z7 \^7
p^l^tsir®

pro bezpečnost silničního provozu
10, 20, 30 km/h

7UV
SUDDEUTSCHLAND

REPLAST PRODUKT, spol. s r.o., Ke Karlovu 21,301 00 Plzeň, Tel.: +420 371 108 284, 280, 281, fax: +420 371 108 283
e-mail: replast@powernet.cz, http://www.replast-plzen.cz

TP 85

MINISTERSTVO DOPRAVY

ZPOMALOVACÍ PRAHY
TECHNICKÉ PODMÍNKY
II. VYDÁNÍ

SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 886/2007-120-STSP/2 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 12. 2007.
TYTO TECHNICKÉ PODMÍNKY RUŠÍ STÁVAJÍCÍ TP Č. 85 SCHVÁLENÉ MINISTERSTVEM DOPRAVY
POD Č.J. 22788/96 - 230 PLATNÉ OD 1. 10. 1996.

ISBN 978-80-86502-75-5
© Centrum dopravního výzkumu

OBSAH

3 VODOROVNÉ A SVISLÉ DOPRAVNÍ
ZNAČKY............................................................ ...20
3.1
Vodorovné dopravní značky....................20
3.2
Svislé dopravní značky........................ ...21
3.2.1 Obecné zásady umisťování
svislých dopravních značek....................21
3.2.2 Svislé dopravní značky podle
umístění prvku....................................... ...22
Dopravní značení situace podle
3.3
typu prvku.............................................. ...23
3.3.1 Krátké příčné zpomalovací prahy........ ...23
3.3.2 Dlouhé zpomalovací prahy......................24
3.3.3 Zpomalovací polštáře........................... ...26
3.3.4 Zvýšené křižovatkové plochy..................27
3.3.5 Zastávky se zvýšeným jízdním
pásem.......................................................28

ÚVOD
.... 5
Všeobecně............................................ .... 5
1.1
Definice problematiky.......................... .... 5
1.2
Definice parametrů prahů........................ 6
1.3
ZÁKLADNI ZÁSADY PRO UŽITÍ
ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ ........................... .... 8
Rozdělení zpomalovacích prahů......... .... 8
2.1
Umisťování na pozemních
2.2
komunikacích............................................ 8
2.2.1 Umisťování s ohledem na funkční
skupiny MK........................................... .... 9
2.2.2 Umisťování s ohledem na preferenci
hromadné dopravy............................... .... 9
2.2.2.1 Zpomalovací prahy a zvýšené
křižovatkové plochy.............................. .... 9
2.2.2.2 Zastávky se zvýšeným jízdním
pásem................................................... ... 10
Všeobecné zásady pro užití................ ... 10
2.3
2.3.1 Možnosti užití........................................... 10
2.3.2 Návrh a zřizování zpomalovacích
prahů..........................................................11
2.3.3 Konstrukční provedení........................ ....11
2.3.4 Vodorovné dopravní značky................ ... 12
2.3.5 Svislé dopravní značky....................... ... 12
2.3.6 Vícenásobné užití zpomalovacích
prahů .................................................... ... 12
2.3.7 Společný provoz individuální
automobilové a hromadné dopravy.... ... 12
2.3.8 Hmatové úpravy pro nevidomé
a slabozraké......................................... ... 13
2.3.9 Osvětlení zpomalovacích prahů
a zvýšených ploch................................ ... 13
2.3.10 Odvodnění............................................ ... 13
2.3.11 Vliv na životní prostředí....................... ... 14
Zásady užití zpomalovacích prahů..... ... 14
2.4
2.4.1 Krátké zpomalovací prahy................... ... 14
2.4.1.1 Charakteristika krátkých
zpomalovacích prahů.......................... ... 14
2.4.1.2 Oblasti použití...................................... ... 14
2.4.2 Dlouhé zpomalovací prahy.................. ... 15
2.4.2.1 Charakteristika dlouhých
zpomalovacích prahů.......................... ... 15
2.4.2.2 Oblasti použití a možnosti
umisťování........................................... ... 15
2.4.3 Zpomalovací polštáře.......................... ... 17
2.4.3.1 Charakteristika zpomalovacích
polštářů................................................. ... 17
2.4.3.2 Oblasti použití a možnosti
umisťování........................................... ... 17
2.4.4 Zvýšené křižovatkové plochy.............. ... 18
2.4.4.1 Charakteristika zvýšených
křižovatkových ploch........................... ... 18
2.4.4.2 Oblasti použití...................................... ... 18
2.4.5 Zastávky se zvýšeným jízdním
pásem ...................... ........................... ... 18
2.4.5.1 Charakteristika zastávek
se zvýšeným jízdním pásem............... ... 18
2.4.5.2 Oblasti použití...................................... ... 19

4

GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNI
ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ............................. ...29
Krátké zpomalovací prahy.......................29
4.1
Dlouhé zpomalovací prahy......................30
4.2
4.2.1 Vliv parametrů dlouhých prahů
na rychlost vozidel....................................30
4.2.2 Rozměry dlouhého
zpomalovacího prahu........................... ...31
4.2.2.1 Sklon nájezdové rampy........................ ...31
4.2.2.2 Výška prahu.......................................... „32
4.2.2.3 Délka prahu........................................... „32
4.2.3 Tvar dlouhého zpomalovacího
prahu......................................................„32
4.2.3.1 Lichoběžníkový tvar............................. „32
4.2.3.2 Stupňovitý tvar......................................„33
4.2.3.3 Kruhový a vlnový tvar........................... „34
4.2.4 Příklady užití dlouhého
zpomalovacího prahu........................... „35
Zpomalovací polštáře........................... „38
4.3
4.3.1 Zpomalovací polštáře
lichoběžníkového tvaru........................ „38
4.3.1.1 Umístění jednoho polštáře...................„39
4.3.1.2 Umístění dvojice polštářů..................... „40
4.3.1.3 Umístění trojice polštářů...................... „41
4.3.2 Malé kruhové polštáře.......................... „41
Zvýšené křižovatkové plochy...............„42
4.4
Zastávky se zvýšeným jízdním
4.5
pásem.......................................................43
Možnosti užití sestavy
4.6
zpomalovacích prahů........................... ...43

5 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH
A TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ A ODBORNÉ
LITERATURY........................................................45
Právní předpisy.................................... ...45
5.1
Technické normy......................................45
5.2
Technické podmínky............................ ...46
5.3
Vzorové listy......................................... ...47
5.4
Související odborná literatura.............. ...47
5.5

3

1 UVOĎ

1 ÚVOD
1.1 Všeobecně
Technické podmínky „TP 85 - Zpomalovací prahy“ (dále jen „TP“) platí pro navrhování zpomalovacích
prahů a zvýšených ploch. Pro účely těchto TP se zvýšené plochy a polštáře považují za zpomalovací
práh.
Zpomalovací prahy se zřizují na místních komunikacích (dále jen MK) funkční skupiny C a D1. V odů
vodněných případech platí tyto TP pro navrhování zpomalovacích prahů na místních komunikacích
funkční skupiny B a na průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy s podmínkou souhlasu silničního správ
ního úřadu a projednání se správcem komunikace.

1.2 Definice problematiky
V zastavěném území je v určitých situacích nutné zajistit dodržování nízkých rychlostí vozidel v zájmu
zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu, především chodců a cyklistů. K dodržování
snížené rychlosti je v některých případech nutné motivovat řidiče vhodnou stavební úpravou. Tou
může být vybudování zpomalovacího prahu, což je prvek, který patří do skupiny fyzických opatření ke
zklidňování dopravy, neboť působí na jízdu vozidla změnou stavebních podmínek komunikace.
Pro zřizování zpomalovacích prahů existují následující důvody:
• bezpečnější a komfortnější převedení pěší dopravy přes komunikaci v místě přechodu pro chod
ce nebo v místě pro přecházení,
• zvýraznění charakteru dopravního režimu na komunikaci, např. Zóna s dopravním omezením
nejvyšší dovolené rychlosti 30 km.Ir1 (označena svislou dopravní značkou č. IP 25a doplněnou
na činné ploše značkou symbolem dopravní značky č. B 20a), dále jen „Zóna 30“,
• zdůraznění změny charakteru komunikace (např. na vjezdech do obytných zón s využitím zvýše
né křižovatkové plochy nebo zpomalovacího prahu),
• podpora dodržování nejvyšší dovolené rychlosti na určitém úseku komunikace (pomocí opako
vaného použití zpomalovacích prahů),
• snížení rychlosti vozidel na vjezdu nebo výjezdu z parkoviště,
• usnadnění nástupu a výstupu cestujících z vozidel hromadné dopravy (především tramva
jí) a jejich vyšší bezpečnost (při použití zastávek se zvýšeným jízdním pásem - s pojížděným
zastávkovým mysem).
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Hlavní výhody užití zpomalovacích prahů jsou zejména:
• snížení rychlosti vozidel,
• vyšší bezpečnost všech účastníků provozu,
• méně závažné následky případných dopravních nehod.
Možné negativní dopady zpomalovacích prahů:
• možné zvýšení hladiny hluku,
• zdroj vibrací,
• možné problémy s odvodněním komunikace,
• náročnější údržba komunikace,
• vyšší opotřebení krytu vozovky vlivem dynamických účinků vozidel,
• v některých případech tvoří překážku pro cyklistickou dopravu.
Při návrhu zpomalovacích prahů je nutné k těmto negativním dopadům přihlédnout. Při nesprávném
užití nebo umístění zpomalovacích prahů mohou být tyto negativní dopady umocněny. Podmínkou pro
bezchybnou funkci zpomalovacích prahů je také vhodné osvětlení a dostatečná zimní údržba.

1.3 Definice parametrů prahů
Na následujících obrázcích je vysvětlena terminologie použitá v těchto TP. Jedná se o terminologii
geometrického uspořádání zpomalovacích prahů (za délku prahu je považován rozměr ve směru jízdy,
šířka prahu je rozměr ve směru kolmém na směr jízdy).
délka nájezdové rampy

směr jízdy

délka prahu

Obr. 1 Dlouhý zpomalovací práh
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směr jízdy

směr jízdy

délka prahu

Obr. 2 Krátký zpomalovací práh

směr jízdy

směr jízdy
délka ^^

Obr. 3 Zpomalovací polštář

Na Obr. 4 je zobrazena legenda značení ploch použitých v následujících schématech.
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Obr. 4 Legenda značení v obrázcích
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2.1 Rozdělení zpomalovacích prahů
Zpomalovací prahy se rozdělují následujícím způsobem:
• krátké prahy (dopravní zařízení č. Z 12 „Krátký příčný práh“) - délka minimálně 0,8 m, výška maxi
málně 80 mm (pokud má jakýkoli práh délku menší než 0,8 m, nelze jej použít v obytné zástavbě;
takovým prahem lze v odůvodněném případě například doplnit vodorovnou dopravní značku
č. V 13a „Šikmé rovnoběžné čáry“),
• dlouhé prahy - délka prahu 5 - 15 m (včetně nájezdových ramp),
• dlouhé prahy integrované s přechodem pro chodce,
• polštáře,
• zvýšené plochy,
o

zvýšené křižovatkové plochy,

o

zastávky se zvýšeným jízdním pásem (odpovídají normě ČSN 73 6425-1).

Pravidla pro správné užití zpomalovacích prahů stanovují tyto TP. Užití krátkého zpomalovacího prahu
odpovídá užití dopravního zařízení č. Z 12 „Krátký příčný práh“. Užití zvýšených zastávkových ploch
podrobně stanovuje norma ČSN 73 6425-1.

2.2 Umisťování na pozemních komunikacích
Zpomalovací prahy se mohou umisťovat na MK (viz kapitola 1.1) tam, kde je nutné zdůraznit nízkou
hranici nejvyšší dovolené rychlosti: u škol a na dalších místech s větším výskytem dětí, na vjezdech
do obytných a pěších zón a zón s dopravním omezením (např. Zóna 30), v odůvodněných případech
před přechody pro chodce, před křižovatkami, u zastávek veřejné dopravy, před místy častého výsky
tu dopravních nehod s chodci. Při zřizování zpomalovacích prahů a zvýšených ploch je nutné vždy
dodržet základní podmínky realizace hmatových úprav sloužících pro samostatný a bezpečný pohyb
nevidomých a slabozrakých. Místa se sníženými obrubníky musí být doplněna varovnými pásy, pře
chody navíc signálními pásy.
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2.2.1 Umisťování s ohledem na funkční skupiny MK
V Tab. 1 je uvedeno možné použití všech typů zpomalovacích prahů na jednotlivých funkčních sku
pinách místních komunikací (rozdělení místních komunikací na funkční skupiny vychází z normy
ČSN 73 6110).

Tab. 1 Typy zpomalovacích prahů a zvýšených ploch a jejich použití na PK

Typ zpomalovacího prahu

Funkční

Vhodnost při společném

skupina

provozu s hromadnou

komunikace

dopravou (HD)

A

B

C

Kolejová

Nekolejová

HD

HD

D

Krátký práh

X

X

✓

✓

Zpomalovací

Dlouhý práh

X

✓ *)

✓

✓

prahy

Dlouhý práh integrovaný
X

✓ *>

✓

✓

Zpomalovací polštáře

X

✓ *>

✓

✓

Zvýšená křižovatková plocha

X

✓ *>

✓

✓

X

✓

X

✓ *)

✓

✓

✓

✓ ">

a polštáře

Zvýšené plochy

X

Jen je-li práh

✓

mimo tramvajový

s přechodem pro chodce

pás

✓
✓

Zastávka se zvýšeným
jízdním pásem

*) v odůvodněných případech
**) jen v případě zastavení nekolejových vozidel hromadné dopravy na tramvajovém pásu

2.2.2 Umisťování s ohledem na preferenci hromadné dopravy

2.2.2.1 Zpomalovací prahy a zvýšené křižovatkové plochy
Z hlediska preference hromadné dopravy je použití zpomalovacích prahů zpravidla problematické.
Pokud je hromadná doprava vedena v jízdním pruhu společně s individuální automobilovou dopra
vou, pak je užití těchto prvků možné jen ve výjimečných případech. V případě realizace vyhrazeného
jízdního pruhu pro autobusy a/nebo trolejbusy je možné vybudování zpomalovacího prahu s odlišnou
délkou a sklonem nájezdových ramp tak, aby se redukovalo dynamické působení na vozidlo hromadné
dopravy.
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2.2.2.2 Zastávky se zvýšeným jízdním pásem
Tramvajová zastávka se zvýšeným jízdním pásem (s pojížděným mysem) je taková zastávka, u které
je zvýšen jízdní pás na úroveň chodníku (přesněji, jízdní pás je o 20 mm níže vůči chodníku), a která
je opticky a stavebně technicky odlišena. Tyto zastávky se realizují pouze v případě použití nezvýše
ného tramvajového pásu (viz ČSN 73 6425-1).
Zastávky se zvýšeným jízdním pásem určené pro více než jednu soupravu mají být doplněny světel
nou signalizací zabraňující vjezdu automobilů do prostoru zastávky před jejím opuštěním tramvajemi
(časový ostrůvek). Na zastávkách musí být provedeny hmatové úpravy podle normy ČSN 73 6425-1.

2.3 Všeobecné zásady pro užití
Pro všechny uvedené typy zpomalovacích prahů a zvýšených ploch platí obdobné základní zásady užití.

2.3.1 Možnosti užití
Při užití zpomalovacích prahů a zvýšených ploch je vhodné vycházet z ucelené koncepce zklidňování
dopravy v souvislém úseku pozemní komunikace nebo vymezené části sítě pozemních komunikací.
Užití zpomalovacích prahů by mělo být vhodně kombinováno s dalšími prvky dopravního zklidňování
a nikoli použito jako samostatné opatření.
Zpomalovací prahy jsou nedílnou součástí principů zklidňování dopravy a jejich největší uplatnění je:
• v Zónách 30,
• na vjezdech do obytných a pěších zón,
• v centrálních oblastech měst,
• v oblasti přechodů pro chodce s velkou intenzitou pěší dopravy,
• v oblasti zastávek se zvýšeným jízdním pásem,
• v obytných zónách,
• na vjezdech do objektů,
• na vjezdech a výjezdech z parkovišť.
Na průjezdních úsecích silnic II. a III. třídy se zpomalovací prahy zřizují jen v odůvodněných případech.
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2.3.2 Návrh a zřizování zpomalovacích prahů
Pro návrh zřízení zpomalovacího prahu je nutné zjistit informace o potřebách všech účastníků provo
zu. Nezbytné jsou informace především o:
• parametrech a funkci komunikace,
• skladbě a intenzitě dopravního proudu,
• způsobu využití okolních ploch,
• dosahovaných (předpokládaných) rychlostech na předmětném úseku komunikace bez realizace
zpomalovacích prahů a s ohledem na nejvyšší dovolenou rychlost,
• charakteru provozu hromadné dopravy a typu zastávek,
• trasách chodců a cyklistů.
Parametry zpomalovacího prahu musí umožnit bezpečnou jízdu při přejezdu plochy prahu se sníženým
pohodlím řidiče a cestujících ve vozidle za předpokladu, že řidič dodrží nejvyšší dovolenou rychlost. Zpo
malovací prahy a zvýšené plochy by měly být konstruovány minimálně na rychlost 30 km h'1. V obytných,
případně pěších zónách mohou být zpomalovací prahy navrhovány na rychlost nejméně 20 km-h-1.
Zpomalovací práh nesmí tvořit neočekávanou překážku, je nutné na jejich existenci včas upozornit
řidiče (vodorovným, případně svislým dopravním značením). Tato zklidňující opatření musí být realizo
vána tak, aby byla pro řidiče dobře a včas viditelná.

2.3.3 Konstrukční provedení
Konstrukční provedení zpomalovacích prahů ovlivňuje rychlost vozidel v okolí prahu, případně mezi
prvky při jejich opakovaném užití. Hlavní parametry, které ovlivňují rychlost vozidel, jsou:
• tvar a sklon nájezdové rampy,
• délka prvku,
• výška prvku.
Konstrukce zpomalovacích prahů musí umožňovat jízdu nejvyšší dovolenou rychlostí stanovenou
dopravním značením nebo obecně platnou úpravou. Vzhledem k vyššímu opotřebení krytu vozovky
dynamickými účinky projíždějících vozidel je při návrhu i realizaci nutné dbát zvýšené pozornosti na
zajištění plánované životnosti konstrukce zpomalovacího prahu a navazující vozovky s ohledem na
plánovanou životnost celé komunikace.
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2.3.4 Vodorovné dopravní značky
Vzhledem ke změně výškového průběhu komunikace jsou nájezdové rampy zpomalovacích prahů
zpravidla zvýrazněny vodorovnou dopravní značkou č. V 17. V případě provedení odlišné barevné
úpravy povrchu nájezdové rampy není nutné tuto nájezdovou rampu vyznačovat vodorovnou dopravní
značkou č. V 17. Podrobnější informace o vodorovném dopravním značení, dále jen „VDZ“, obsahuje
kapitola 3.1.
Dlouhé zpomalovací prahy integrované s přechodem pro chodce musí být označeny vodorovnou
dopravní značkou č. V 7.

2.3.5 Svislé dopravní značky
Svislou dopravní značkou je nutné označit pouze takový prvek, který je místně neobvyklý a který řidiči
nemohou očekávat. Svislé dopravní značení je nutné použít pokud je konstrukce prahu provedena na
nižší rychlost než je nejvyšší dovolená v úseku před a za prahem. Svislými dopravními značkami se
neoznačují zpomalovací prahy a zvýšené plochy v obytných a pěších zónách a v zónách s dopravním
omezením. Podrobné zásady pro užití, provedení a umísťování dopravních značek na pozemních komu
nikacích stanovují TP 65. Podrobnější informace o svislém dopravním značením obsahuje kapitola 3.2.

2.3.6 Vícenásobné užití zpomalovacích prahů
Prvky mohou být použity i opakovaně v průběhu jedné komunikace, resp. plošně v rámci silniční sítě.
Jejich vzájemná vzdálenost určuje, jakou rychlostí budou vozidla projíždět úseky mezi dvěma po sobě
jdoucími prvky. V případě použití zvýšených křižovatkových ploch v rámci oblastí Zóna 30 je vhodné
tyto plochy realizovat na všech vjezdech do vymezené oblasti, křižovatkách v oblasti a na delších
mezikřižovatkových úsecích.
Vícenásobné užití zpomalovacích prahů by nemělo nahrazovat účelnější kombinaci jiných vhodných
zklidňujících opatření.

2.3.7 Společný provoz individuální automobilové a hromadné dopravy
Užití zpomalovacích prahů je třeba zvážit s ohledem na společný provoz s nekolejovou hromadnou
dopravou a u komunikací, kde je obvyklý zvýšený provoz vozidel záchranných systémů. Je-li užití
zpomalovacích prahů na trasách hromadné dopravy nutné, pak je vhodné volit mírnější sklony nájez
dových ramp (minimálně 1:20). Délky prvků musí být větší než rozvor obvykle provozovaných vozidel
hromadné dopravy v daném místě. Nejvhodnějším prvkem při společném provozu individuální auto
mobilové a hromadné dopravy je užití zpomalovacích polštářů, u kterých je možné využít rozdílného
rozchodu vozidel a které zvýhodňují vozidla hromadné dopravy.
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2.3.8 Hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké
Vlastnosti hmatových prvků a materiály pro jejich použití stanovují předpisy:
• vyhláška č. 369/2001 Sb.,
• vládní nařízení č. 163/2002 Sb.
Hlavními prvky hmatových úprav jsou:
• varovný pás - umisťuje se v místě snížených obrubníků,
• signální pás - doplňuje varovný pás v místě přechodu pro chodce, v prodloužení osy tohoto
přechodu,
• vodicí pás - vede napříč vozovkou a musí navazovat na signální pásy na chodníku. Tento pás
se zřizuje pouze na orientačně složitých přechodech.
Na místech, kde je realizován dlouhý zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce, musí být
důsledně prováděny hmatové úpravy pro nevidomé a slabozraké.

2.3.9 Osvětlení zpomalovacích prahů a zvýšených ploch
Zpomalovací prahy mohou být umístěny pouze na komunikacích s veřejným osvětlením nebo jiným
zdrojem světla tak, aby bylo zajištěné osvětlení nájezdových ramp. Pro posouzení dostatečnosti stá
vajícího osvětlení nebo při návrhu nového osvětlení je třeba vycházet z normy ČSN EN 13201-1 až 4,
která předepisuje požadavky na osvětlení místních komunikací a veřejných prostranství.

2.3.10 Odvodněni
Dlouhé zpomalovací prahy a zvýšené plochy nesmí být překážkou odvodnění komunikace a musí splňovat
požadavky na odvodnění dle normy ČSN 73 6110. Odvodnění musí být provedeno vpustí na návodní straně
a sklon nájezdové rampy musí splňovat podmínky minimálního sklonu pro odvodnění. Při umisťování prahů
a ploch je nutné vzít v úvahu sklonové poměry a způsob odvodnění stávající či plánované komunikace.
U krátkých zpomalovacích prahů musí být zachován prostor mezi prahem a obrubníkem k zajištění
odvodnění.
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2.3.11 Vliv na životní prostředí
Ochrana životního prostředí před hlukem a emisemi musí být komplexně řešena již v rámci urbanistické
ho návrhu řešení obce či oblasti. Návrh místních komunikací včetně zpomalovacích prahů musí být ve
shodě s příslušnými předpisy o ochraně životního prostředí (zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 86/2002
Sb., vyhláška č. 356/2002 Sb. a nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

2.4 Zásady užití zpomalovacích prahů
2.4.1 Krátké zpomalovací prahy

2.4.1.1 Charakteristika krátkých zpomalovacích prahů
Krátké zpomalovací prahy jsou v rámci vyhlášky č. 30/2001 Sb. zařazeny do kategorie „Dopravní zaří
zení“ a jsou definovány jako „Krátký příčný práh“. Stavebně se krátké prahy neprovádějí. Při realizacích
nových opatření ke zklidnění dopravy je vhodné užít dlouhé zpomalovací prahy provedené stavebně.
Krátké zpomalovací prahy působí především fyzicky vytvořením umělé změny výškových podmínek na
vozovce. Kromě toho působí svým provedením i opticky a zvukově. Účelem je dosažení snížení rych
losti jízdy tak, aby při dodržení stanovené rychlosti nebylo přejetí prahu spojeno s výrazným snížením
pohodlí pro cestující ve vozidle. Při realizaci krátkých zpomalovacích prahů je vhodné zohlednit cyklis
tickou dopravu, tzn. ponechat mezeru mezi zpomalovacím prahem a obrubníkem 0,5 - 1,0 m.
Krátký příčný práh lze v ojedinělých případech použít jako doplnění vodorovné dopravní značky
č. V 13a „Šikmé rovnoběžné čáry“.

2.4.1.2 Oblasti použití
Krátký zpomalovací práh se především užívá:
• před přechodem pro chodce,
• v obytné nebo pěší zóně, v zóně s dopravním omezením.
Krátký zpomalovací práh lze také užít jako dočasné řešení před provedením stavebního opatření.

14

2 ZÁKLADNÍ ZÁSADY PRO UŽITÍ ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ

Obr. 5 Příklad umístění krátkého zpomalovacího prahu (Česká republika)

2.4.2 Dlouhé zpomalovací prahy

2.4.2.1 Charakteristika dlouhých zpomalovacích prahů
Dlouhé zpomalovací prahy jsou nejuniverzálnějším prvkem pro zklidňování dopravy. Provedení jed
notlivých prahů je možné přizpůsobit požadovanému zadání a vhodně je zakomponovat do celkového
konceptu zklidňování dopravy.

2.4.2.2 Oblasti použití a možnosti umisťování
Dlouhé zpomalovací prahy jsou vhodné pro řešení mnoha situací. Lze je použít v několika modifika
cích:
• dlouhý zpomalovací práh,
• dlouhý zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce,
• dlouhý zpomalovací práh použitý jako místo pro přecházení.
Uplatnění pro dlouhé zpomalovací prahy je především:
• v obytných a pěších zónách,
• v zónách s dopravním omezením,
• v mezikřižovatkových úsecích místních komunikací,
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• na málo zatížených průjezdních úsecích silnic II. a III. tříd (vhodné pouze pro dlouhý práh inte
grovaný s přechodem pro chodce nebo místem pro přecházení),
• na vjezdech a výjezdech z parkovišť.
Na Obr. 6 až Obr. 11 jsou příklady umístění různých typů dlouhých zpomalovacích prahů v praxi.

Obr. 8 Zpomalovací práh integrovaný
s přechodem pro chodce na výjezdu
z parkoviště

Obr. 10 Zpomalovací práh integrovaný
s přechodem pro chodce (doplněný
vodorovnou dopravní značkou č. V12c
„Zákaz zastavení“)

Obr. 11 Zpomalovací práh integrovaný
s přechodem pro chodce použitý
u nástupního ostrůvku
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2.4.3 Zpomalovací polštáře

2.4.3.1 Charakteristika zpomalovacích polštářů
Zpomalovací polštáře mají podobný účinek jako dlouhé zpomalovací prahy. Oproti dlouhým prahům
mají výhodu v podobě možnosti jejich dimenzování v závislosti na rozměrech jednotlivých druhů vozi
del, což umožňuje zvýhodnit zejména vozidla hromadné dopravy. Účinnost zpomalovacích polštářů je
závislá na volbě geometrických rozměrů polštářů a jejich umístění na komunikaci. Základním pravi
dlem je zvolit rozměry tak, aby nebylo možné objetí zpomalovacího polštáře osobním automobilem.
Polštáře je možné provést stavebně nebo z plastových prefabrikátů různých tvarů.

2.4.3.2 Oblasti použití a možnosti umisťování
Zpomalovací polštáře je možné použít v zónách s dopravním omezením. Lze je použít více způso
by a platí pro ně podobné podmínky užití a umisťování jako pro dlouhé zpomalovací prahy. Zvláště
vhodná je jejich aplikace v místech s pravidelnou autobusovou hromadnou dopravou, kdy je možné
využít rozdílného rozchodu osobních vozidel a autobusů. Zpomalovací polštáře pak působí pouze na
osobní vozidla. V takovém případě je vhodné omezení vjezdu nákladních vozidel (s povolením vjezdu
pouze vozidlům zásobování, údržby komunikací apod.), na které by zpomalovací polštáře nepůsobily.
Výhodou je také preference cyklistů, kteří se takové stavební úpravě dokáží vyhnout, stejně jako moto
cyklisté, což je naopak nevýhodou.
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2.4.4 Zvýšené křižovatkové plochy

2.4.4.1 Charakteristika zvýšených křižovatkových ploch
Zvýšené křižovatkové plochy jsou svým působením na vozidlo podobné dlouhým zpomalovacím pra
hům. Zvýšené plochy jsou většinou delší než dlouhé prahy a jsou plošně rozlehlejší. Jejich hlavním
přínosem je zklidnění celé křižovatky a zvýšení pozornosti řidiče při průjezdu křižovatkou, především
s ohledem na zranitelné účastníky provozu. Zvýšením plochy křižovatky dojde ke sjednocení výšky
vozovky a chodníků (nutno zachovat rozdíl výšky 20 mm), čímž je zajištěn bezbariérový pohyb pěších.
Zvýšená plocha má být barevně nebo typem povrchu odlišena od plochy vozovky a chodníků. Při
realizaci zvýšených křižovatkových ploch je nutné zajistit vedení vozidel v obloucích např. použitím
regulačních sloupků. Regulační sloupek se užívá k usměrnění provozu vozidel a chodců, fyzicky brání
vjezdu vozidel do vyhrazeného prostoru, případně usměrňuje a odděluje provoz motorových vozidel od
pěšího provozu. Podrobnosti o užití, provedení a zkoušení regulačních sloupků upravují TP 142.

2.4.4.2 Oblasti použití
Zvýšené křižovatkové plochy se díky své specifické funkci umisťují především v zónách s dopravním
omezením (např. Zóna 30).

2.4.5 Zastávky se zvýšeným jízdním pásem

2.4.5.1 Charakteristika zastávek se zvýšeným jízdním pásem
Zastávky se zvýšeným jízdním pásem (pojížděným mysem) jsou určeny pouze pro tramvajové tratě
na nezvýšeném tramvajovém pásu, případně pro autobusové nebo trolejbusové linky vedené vyhra
zeným jízdním pruhem na nezvýšeném tramvajovém pásu. S ohledem na bezpečné užívání osobami
s omezenou schopností pohybu a orientace se doporučuje tento typ zastávek zřizovat jen v odůvodně
ných případech, kdy nelze zřídit ostrůvek ani zastávkový mys.
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Zvýšením jízdního pásu v místě zastávky dojde ke snížení výškového rozdílu nástupní hrany a vozov
ky stejně jako při užití nástupního ostrůvku. Druhotným efektem je snížení rychlostí vozidel projíždě
jících prostorem zastávky. Z hlediska možností pohybu pěších při nástupu a výstupu je zastávka se
zvýšeným jízdním pásem výhodnější než nástup z vozovky. Při realizaci zastávek se zvýšeným jízdním
pásem je nutné vhodným způsobem (sloupky, apod.) oddělit čekací plochu od vozovky, aby nedochá
zelo k pohybu chodců po vozovce při čekání na spoj.

2.4.5.2 Oblasti použití
Zastávky se zvýšeným jízdním pásem se většinou do uličního prostoru dobře integrují a mají menší
prostorové nároky. Vhodné jsou především v místech, kde nahrazují zastávky s nástupem z úrovně
vozovky jízdního pásu. Při zřizování zastávky se zvýšeným jízdním pásem je nutné splnit následující
podmínky:
• komunikace je s nezvýšeným tramvajovým pásem (nekolejová doprava má v obou směrech
k dispozici jeden jízdní pruh),
• situace neumožňuje realizaci zastávky s nástupním ostrůvkem.

Obr. 15 Zvýšena zastávková plocha
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3 VODOROVNÉ A SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
3.1 Vodorovné dopravní značky
Značkou č. V 17 „Trojúhelníky „se vyznačuje nájezd na umělou nerovnost vybudovanou na vozovce
(Obr. 16). Vodorovnou dopravní značkou č. V 17 „Trojúhelníky“ je vhodné označit každou nájezdovou
rampu zpomalovacího prahu v případě, že povrch rampy není barevně odlišen.Při vyznačení dopravní
značky č. V 17 pouze v jednom jízdním pruhu pro daný směr jízdy (Obr. 16) musí být před a na zpo
malovacím prahu vyznačena značka č. V 1a „Podélná čára souvislá“. V případě zpomalovacího prahu
integrovaného s přechodem pro chodce se vodorovná dopravní značka č. V1a na zpomalovacím pra
hu nevyznačuje.
Značky se neužívá v případě krátkého příčného prahu (dopravní zařízení č. Z 12). Podrobnosti o užití
a provedení značky č. V 17 „Trojúhelníky“ v systému vodorovných dopravních značek upravují TP 133.

1,0 m

Pozn.: vzdálenost x = 0,25 m

Obr. 16 Vzorové schéma vyznačení VDZ na pozemní
komunikaci funkční třídy B
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3.2 Svislé dopravní značky

3.2.1 Obecné zásady umisťování svislých dopravních značek
Svislé dopravní značky je nutné užít pouze v případě, kdy není zpomalovací práh místně obvyklý a řidi
či takovou úpravu neočekávají. Tyto značky je nutné užít v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby
byla zaručena bezpečnost a plynulost provozu.
K upozornění na blížící se nájezd na zpomalovací práh se užívá výstražné dopravní značky č. A7b „Pozor, zpo
malovací práh“, která upozorňuje na umělou nerovnost vytvořenou na vozovce. Tato nerovnost může být prove
dena stavební úpravou povrchu vozovky nebo umístěním dopravního zařízení č. Z 12 „Krátký příčný práh“.
Značkou č. A 7b se označuje každý zpomalovací práh nebo zvýšená plocha, s výjimkou Zóny 30 a obytných
nebo pěších zón, kde se značky č. A7b neužívá. V případě umístění více prahů v za sebou se značka č. A7b
umisťuje před prvním prahem a doplňuje dodatkovými tabulkami č. E 1 „Počet“ nebo č. E 4 „Délka úseku“.
Dle technických parametrů a návrhové rychlosti pro daný typ zpomalovacího prahu je nutné v konkrét
ních případech společně se značkou č. A 7b užít i značky č. B 20a „Nejvyšší dovolená rýchlosť a č. B
20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti“ nebo č. IP 5 „Doporučená rychlost“ (na Obr. 18 jsou příklady
kombinací značek se značkou č. A 7b).

Obr. 18 Příklady kombinací značek s výstražnou
značkou č. A 7b

Značkou č. IP 2 „Zpomalovací práh“ se označuje místo začátku stavební úpravy nebo umístění krátkého
zpomalovacího prahu. Značky č. IP 2 se zpravidla neužívá v obytné a pěší zóně a rovněž v zóně s doprav
ním omezením s nejvyšší dovolenou rychlostí odpovídající provedení příslušné umělé nerovnosti.
Značka č. IP 2 se umisťuje na úrovni stavební úpravy nebo krátkého příčného prahu. V případě zpo
malovacího prahu integrovaného s přechodem pro chodce postačuje umístění výstražné značky
č. A 7b „Pozor zpomalovací práh“ (viz TP 65) ve vzdálenosti minimálně 30 m od zpomalovacího prahu
(výjimečně 10 m). Přechod pro chodce v takovém případě lze označit pouze značku č. IP 6 „Přechod
pro chodce“.
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a)

b)

c)

Obr. 19 Příklady značení zpomalovacího prahu
a) Vyobrazení značky č. IP 2,
b) Kombinace značky č. IP 2 se značkou IP 6 „Přechod pro chodce“,
c) Vyobrazení značky č. IP 6

3.2.2 Svislé dopravní značky podle umístění prvku
• Zóna 30
V oblasti označené svislou dopravní značkou č. IP 25a, IP 25b nemusí být zpomalovací prahy ani
zvýšené plochy označeny samostatnou svislou dopravní značkou. Konstrukce nájezdových ramp
musí odpovídat nejvyšší dovolené rychlosti 30 km-ľr1 v této zóně.
• Obytná zóna
V obytných zónách vymezených dopravními značkami č. IP 26a, IP 26b se zpomalovací prahy ani
zvýšené plochy neoznačují svislou dopravní značkou č. A 7b. Konstrukce nájezdové rampy musí
umožňovat přejetí rychlostí 20 km.Ir1.
• Pěší zóna
Pro vjezd do pěší zóny označené svislými dopravními značkami č. IP 27a, IP 27b platí zvláštní
ustanovení o provozu v pěší zóně. V pěší zóně se zpomalovací prahy a zvýšené plochy zřizují
pouze v odůvodněných případech. Tyto prvky se v pěších zónách svislými dopravními značkami
neoznačují.
• Samostatně umístěné prahy
Zpomalovací prahy umístěné samostatně mimo zóny s dopravním omezením je nutné vždy označit
vodorovnými a svislými dopravními značkami (vodorovnou značku č. V 17 je možné nahradit odliš
nou barvou dláždění nájezdové rampy).
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3.3 Dopravní značení situace podle typu prvku
3.3.1 Krátké příčné zpomalovací prahy
Krátký příčný zpomalovací práh je dopravní zařízení č. Z 12 „Krátký příčný práh“ (podle vyhlášky
č. 30/2001 Sb.), kterým se vytváří umělá nerovnost na vozovce. Povrch konstrukce je tvořen žlutočernými
pruhy. Zpomalovací práh se nevyznačuje vodorovnou značkou č. V 17 „Trojúhelníky“. Na umístění krátké
ho příčného prahu na vozovce se předem upozorňuje značkou č. A 7b „Pozor, zpomalovací práh“. Podle
místních podmínek lze místo prahu označit značkou č. IP 2 „Zpomalovací práh“. V případě, že je zpoma
lovací práh umístěn před přechodem pro chodce, může být značka č. IP 2 „Zpomalovací práh“ nahrazena
značkou č. IP 6 „Přechod pro chodce“. Uvedených značek se nemusí užít, pokud požadovaná nejvyšší
dovolená rychlost vyplývá z obecných pravidel provozu (např. v obytné zóně) nebo z dříve stanovené míst
ní úpravy provozu (např. obsahující značku č. IP 25a) a práh je na tuto rychlost konstruován.

J

IP 2

Z 12

Obr. 20 Příklad umístění dvou po sobě následujících krátkých příčných zpomalovacích
prahů na jednosměrné pozemní komunikaci před přechodem pro chodce
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Krátký příčný práh lze v ojedinělých případech použít jako doplnění vodorovné dopravní značky
č. V 13a „Šikmé rovnoběžné čáry“, např. při častém přejíždění VDZ řidiči. Umisťuje se zejména v mís
tech, kde přejíždění tohoto VDZ má vliv na bezpečnost nebo plynulost provozu. Práh se pak umisťuje
do mezer mezi vyznačené čáry.

3.3.2 Dlouhé zpomalovací prahy
Pro označování dlouhých zpomalovacích prahů platí obdobná pravidla jako pro označování krátkých
zpomalovacích prahů. Nájezdová rampa se vyznačuje vodorovnou značkou č. V 17 „Trojúhelníky“,
neboje možné rampu zvýraznit odlišnou barvou dláždění.
Na Obr. 21 je zobrazen příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu. Na Obr. 22 je zobrazen pří
klad stejného prahu doplněného přechodem pro chodce.

Obr. 21 Příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu

Obr. 22 Dlouhý zpomalovací práh integrovaný s přechodem pro chodce
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V případě, že není užití prahu místně obvyklé, se k upozornění na blížící se nájezd na zpomalovací
práh užívá výstražné dopravní značky č. A 7b „Pozor, zpomalovací práh“, která může být doplněna
zákazovou značkou č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“.
Na Obr. 23 je příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu v místě pro přecházení. Toto místo se
nevyznačuje vodorovnou značkou č. V 7 „Přechod pro chodce“, ani se neoznačuje svislou dopravní
značkou č. IP 6 „Přechod pro chodce“. Pro řidiče zde neplatí povinnosti a pro chodce práva vztahující
se k přechodu pro chodce, přesto jsou zde chodci pomocí zpomalovacího prahu kombinovaného se
stavebním ostrůvkem více chráněni. Z hlediska dopravního značení je pro funkčnost takového místa
nezbytné stanovit zákaz zastavení na takovém místě a v jeho blízkosti.

V 13a

V 13a

Obr. 23 Příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu v místě pro přecházení.

Úsek před dlouhým zpomalovacím prahem použitým jako místo pro přecházení je možné doplnit vodo
rovnou dopravní značkou č. V 12e „Bílá klikatá čára“, aby byla zajištěna zvýšená opatrnost řidičů
v odpovídající délce před nájezdovou rampou (Obr. 24).
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Obr. 24 Příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu v místě pro přecházení doplněného
vyznačenou vodorovnou dopravní značkou V 12e „Bílá klikatá čára“.

3.3.3 Zpomalovací polštáře
Pro označování zpomalovacích polštářů platí stejná pravidla jako pro označování krátkých a dlou
hých zpomalovacích prahů. K upozornění na blížící se nájezd na zpomalovací polštář mimo zóny
s dopravním omezením se užívá výstražné dopravní značky č. A7b „Pozor, zpomalovací práh“. Značka
č. IP 2 „Zpomalovací práh“ se umisťuje na úrovni prvního zpomalovacího polštáře. Způsob označení
zpomalovacích polštářů je patrný z Obr. 25 Zpomalovací polštáře se obvykle nepoužívají v kombinaci
s přechodem pro chodce.

Obr. 25 Příklad umístění zpomalovacích polštářů
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3.3.4 Zvýšené křižovatkové plochy
Způsob označování zvýšených křižovatkových ploch je shodný s označováním dlouhých zpomalova
cích prahů. Na Obr. 26 je znázorněna zvýšená křižovatková plocha, která je vytvořena na obslužné
místní komunikaci a vyúsťuje do obytné zóny. Zvýšenou plochu je možno zvýraznit barevně nebo dlaž
bou odlišné barvy od povrchu okolní komunikace.

IP 26a

varovný pás

regulační sloupky

Obr. 26 Příklad zvýšené křižovatkové plochy (např. vjezd do obytné zóny)
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3.3.5 Zastávky se zvýšeným jízdním pásem
Na Obr. 27 je znázorněn příklad tramvajové zastávky se zvýšeným jízdním pásem (pojížděný mys). Jízd
ní pruh je zvýšen a je vybaven optickým a stavebně technickým rozlišením. Před touto zvýšenou plochou
se doporučuje snížit rychlost pomocí svislé dopravní značky č. B 20a dle parametrů nájezdové rampy.

jízdní pruh

tramvajová trať

V 11b

varovný pás

regulační sloupky

Obr. 21 Příklad tramvajové zastávky se zvýšeným jízdním pásem (tzv. pojížděný mys)
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4 GEOMETRICKÉ USPOŘÁDÁNÍ ZPOMALOVACÍCH PRAHŮ
Parametry zpomalovacího prahu musí při jeho přejezdu umožnit bezpečnou jízdu vozidla se sníženým
pohodlím řidiče a dalších cestujících ve vozidle. Zpomalovací práh určitého tvaru působí dynamicky růz
ně na projíždějící vozidla v závislosti na jejich druhu (hmotnosti, rozvoru, pérování atd.) a rychlosti jízdy.

4.1 Krátké zpomalovací prahy
Základní provedení krátkého zpomalovacího prahu je uvedeno v příloze č. 6 vyhlášky č. 30/2001 Sb.
Krátké zpomalovací prahy musejí mít certifikaci a posouzení shody dle nařízení vlády č. 163/2002
Sb ve znění pozdějších předpisů, musejí mít povolení Ministerstvem dopravy k používání na pozem
ních komunikacích podle zákona č. 361/2000 Sb. a musejí odpovídat „Seznamu výrobků vybavení
pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy k používání na pozemních komunikacích“.
Seznam výrobků je schválen podle § 124 odst.2, písm.c) zákona č. 361/2000Sb. („zákon o silničním
provozu“).
Nejdůležitějším parametrem krátkého prahu je jeho výška, která musí být v rozsahu 30 - 80 mm. Pro práh
o šířce 0,80 m se doporučuje výška 50 mm, v případě prahu o šířce 1,00 m se doporučuje výška prahu
80 mm.
Při užití krátkých zpomalovacích prahů pouze přes jeden jízdní pruh hrozí objíždění tohoto prahu vozi
dly z protisměrného jízdního pruhu, což snižuje bezpečnost chodců i protijedoucích vozidel. Doporu
čené umístění krátkého zpomalovacího prahu je ukázáno na Obr. 29.

Obr. 29 Umístění krátkých příčných zpomalovacích prahů před přechodem pro chodce
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Požadavky na denní a noční viditelnost a na drsnost zpomalovacího prahu jsou stejné jako na vodo
rovné dopravní značení a musí odpovídat ČSN EN 1436.

4.2 Dlouhé zpomalovací prahy
Konstrukční řešení dlouhých zpomalovacích prahů se odvozuje na základě konkrétního typu prahu.
Hlavním parametrem ovlivňujícím rychlosti vozidel je sklon nájezdové rampy. Nájezdové rampy se
provádějí jako asfaltové nebo dlážděné. Pro požadovanou rychlost jsou v Tab. 2 (viz kapitola 4.2.2.1)
doporučeny sklony nájezdových ramp. Maximální sklon nájezdových ramp dlouhých zpomalovacích
prahů je 1:10. V případě, že je zpomalovací práh pojížděn vozidly hromadné dopravy, je vhodné volit
sklon menší (1:20) a délku větší než rozvor obvykle provozovaných vozidel hromadné dopravy.

4.2.1 Vliv parametrů dlouhých prahů na rychlost vozidel
Vhodná kombinace geometrických parametrů dlouhých prahů vede k dosažení požadovaných charak
teristik dopravního proudu. Zásadní vliv na charakter působení zpomalovacích prahů mají především
následující geometrické parametry:
• sklon nájezdové rampy,
• tvar nájezdové rampy,
• délka prvku,
• výška prvku,
• kombinace všech uvedených parametrů.
Při užití dlouhých zpomalovacích prahů je možné očekávat průběh rychlostí vozidel podobný příkladu na
Obr. 30, který zobrazuje průběh průměrné rychlosti v okolí prahu dosažené při konkrétním měření. Dosa
hované snížení rychlostí je závislé na kombinaci geometrických parametrů zpomalovacích prahů.
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Obr. 30 Příklad účinku snížení rychlostí vozidel při užití dlouhého
zpomalovacího prahu konstruovaného na rychlost 20 km-h'1

V případě požadavku na zklidnění delšího úseku komunikace je vhodné zpomalovací prahy nebo zvý
šené plochy doplnit či nahradit jiným opatřením vedoucím ke zklidnění dopravy.

4.2.2 Rozměry dlouhého zpomalovacího prahu
Rozměry zpomalovacích prahů jsou závislé na účelu jejich použití. Délka prahů se navrhuje v rozmezí
5,0 - 15,0 m včetně nájezdových ramp. Délka nájezdové rampy je odvozena od jejího sklonu a výšky prahu.

4.2.2.1 Sklon nájezdové rampy
Sklon nájezdové rampy má největší vliv na rychlost vozidel. Pro sklony 1:10-1:20 je doporučená rych
lost 30 km-h'1. U ramp s menším sklonem než 1:15 rychlosti rostou s klesajícím nájezdovým úhlem. Pro
intervaly hodnot sklonů nájezdových ramp se doporučují nejvyšší dovolené rychlosti uvedené v Tab. 2.
Tab. 2 Doporučené nejvyšší dovolené rychlosti vozidel v závislosti na sklonu nájezdové rampy
Doporučená nejvyšší dovolená rychlost

Sklon nájezdové rampy

[km-h1]
30

1:10-1:20

40

1:20-1:30

50

1:30-1:40

Sklony 1:10 - 1:20 jsou vhodné pro dlouhé zpomalovací prahy a zvýšené plochy. Při společném pro
vozu s autobusy a trolejbusy hromadné dopravy je vhodné použít sklony 1:20 - 1:40. Pro zastávky se
zvýšeným jízdním pásem je možné ve výjimečném případě použít i sklony menší než 1:40.
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4.2.2.2 Výška prahu
Doporučená výška prahu je u nově navrhovaných komunikací 75 - 150 mm, u stávajících komuni
kací záleží na výšce obrubníků. Parametr výšky prahu má výrazně menší vliv na rychlost než sklon
nájezdových ramp. Pří použití stejných nájezdových úhlů je rychlost u prahů vysokých 100 mm zhruba
o 2 km h'1 nižší než u prahů vysokých 75 mm.

4.2.2.3 Délka prahu
Délka prahu je odvozena podle jeho účelu - pro standardní účely je vhodné užít prahy s délkou mini
málně 5 m (včetně nájezdových ramp). Maximální doporučená délka prahu je 15 m. V případě užití
prahu integrovaného s přechodem pro chodce nebo při jeho užití jako místo pro přecházení je délka
odvozena od požadavku na šířku přechodu nebo místa pro přecházení.
Do délky zpomalovacího prahu je započítávána i délka nájezdových ramp. Vliv délky zpomalova
cího prahu nebo zvýšené plochy na rychlost je poměrně malý. Se zvyšující se délkou prahu roste
i rychlost vozidel. U prahů o délce 15 m lze očekávat rychlost vyšší o přibližně 5 km h 1 než u prahů
o délce 5 m.

4.2.3 Tvar dlouhého zpomalovacího prahu
Dlouhé zpomalovací prahy mohou být provedeny v různých podobách. Lišit se mohou nejen rozměry
prahů, ale i jejich tvar.

4.2.3.1 Lichoběžníkový tvar
Jedná se o nejpoužívanější tvar zpomalovacího prahu. Tím, že horní plocha prahu je rovnoběžná
s vozovkou a je přimknutá k obrubníku, je také vhodný k využití jako přechod pro chodce. Podle Tab. 2
je možné dimenzovat lichoběžníkový tvar prahu pro požadovanou rychlost vozidel.

>1,0m

> 3,0 m

> 1,0 m
E
C\J
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Obr. 31 Lichoběžníkový tvar nájezdové rampy
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Obr. 32 Dlouhý zpomalovací práh lichoběžníkového
tvaru

4.2.3.2 Stupňovitý tvar
Bývá většinou provedený z dlažby nebo kamenných obrubníků. Pokud je vrcholový stupeň dlouhý
alespoň 3 m, lze práh stupňovitého tvaru využít jako přechod pro chodce.

x

X

E
CN
o"

L

Pozn.: výška stupně H = 0,02 - 0,03 m
délka stupně L = 0,5 -1,0 m
délka vrcholového stupně Lv = min. 2L
x ... stejné vzdálenosti

Obr. 33 Stupňovitý tvar nájezdové rampy

Obr. 34 Detail stupňovitého tvaru nájezdové rampy
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4.2.3.3 Kruhový a vlnový tvar
Vlnový tvar je možno vytvořit složením dvou kruhových oblouků nebo ve tvaru sinusové křivky. V pří
padě potřeby je možné práh prodloužit vodorovnou plochou umístěnou ve vrcholu prahu. Pokud je
vodorovný úsek dlouhý alespoň 3 m, lze práh kruhového tvaru využít jako přechod pro chodce.
2

2

V

^

Pozn.: Výška prahu H = 0,07 - 0,12 m, poloměr zakřivení R = 15 - 20 m.
Délka prahu L = 3,5 - 4,5 m, v případě vložení vodorovného úseku ve vrcholu V platí L>5 m.

Obr. 35 Kruhový tvar nájezdové rampy
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4.2.4 Příklady užití dlouhého zpomalovacího prahu
Následující obrázky a schémata znázorňují příklady použití dlouhých zpomalovacích prahů.

kanálová vpusť

Obr. 38 Příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu
(počet a umístění kanálových vpustí určuje výsledný sklon pozemní komunikace)

Obr. 39 Dlouhý zpomalovací práh integrovaný
s přechodem pro chodce
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Na Obr. 41 a Obr. 42 je příklad umístění dalšího dlouhého zpomalovacího prahu integrovaného s přecho
dem pro chodce. Takové umístění zpomalovacího prahu se užívá při vyšší intenzitě chodců v příčném
směru na pozemní komunikaci, např. v místě nástupních ostrůvků. Tím je chodcům umožněno bezpeč
nější přecházení mezi chodníkem a nástupním ostrůvkem. Díky snížené rychlosti vozidel na zpomalova
cím prahu se snižuje závažnost následků při srážce vozidla se zranitelnými účastníky provozu.
tramvajový pás
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Obr. 41 Umístění dlouhého zpomalovacího prahu integrovaného
s přechodem pro chodce
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Obr. 42 Dlouhý zpomalovací práh integrovaný
s přechodem pro chodce

Na Obr. 43 je příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu jako místa pro přecházení.
tramvajový pás
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Obr. 43 Příklad umístění dlouhého zpomalovacího prahu jako místa pro přecházení

Na Obr. 44 je znázorněn příklad dlouhého zpomalovacího prahu v místě vjezdu do obytné zóny.

Obr. 44 Dlouhý zpomalovací práh s možností vjezdu do obytné zóny
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4.3 Zpomalovací polštáře
4.3.1 Zpomalovací polštáře lichoběžníkového tvaru
Základní rozměry a umístění zpomalovacích polštářů jsou voleny tak, aby řidič osobního vozidla byl
nucen nejméně jedním kolem přejet zpomalovací polštář.
• šířka zpomalovacích polštářů musí být v rozmezí 1,5 - 2,0 m, doporučuje se 1,6 - 1,7 m,
• délka zpomalovacích polštářů musí být v rozmezí 1,5 - 3,0 m,
• vzdálenost mezi polštářem a obrubníkem musí být vždy dodržena v rozmezí 0,5 - 1,25 m, aby
nutila řidiče k jízdě po polštáři alespoň jedním kolem nápravy. V případě užití dvou nebo tří polš
tářů vedle sebe se doporučuje jejich vzdálenost v rozmezí 0,5 - 1,25 m,
• výška polštářů musí být v rozmezí 30 - 80 mm, doporučuje se výška 70 mm,
• podélné sklony nájezdových ramp odpovídají sklonům u dlouhých zpomalovacích prahů,
• sklon nájezdové rampy musí být maximálně 1:10. Sklon bočních náběhů musí být maximálně 1:4.
Provedení zpomalovacích polštářů je možné jak stavebně, tak i z prefabrikátů. V případě provedení
z prefabrikátů je nutné, aby toto provedení splňovalo požadavky na denní viditelnost a na drsnost zpoma
lovacího prahu stejně jako na vodorovné dopravní značení. Provedení musí odpovídat ČSN EN 1436.

1,5 - 3,0 m

0,08

min. 0,65 m
o
o

co

Obr. 45 Lichoběžníkový tvar zpomalovacího polštáře
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Uspořádání polštářů je možné v několika variantách. Pro každou variantu jsou uvedeny mezní hodnoty
rozměrů polštářů, bočních odstupů a dalších prvků. Na Obr. 46, Obr. 47 a Obr. 48 jsou znázorněny
možnosti umístění zpomalovacích polštářů na komunikacích.

4.3.1.1 Umístění jednoho polštáře
Samostatný polštář lze použít pouze na jednosměrných komunikacích bez provozu hromadné dopravy
a lze jej umístit následovně:
• bez vysazeného obrubníku,
• s oboustranným vysazeným obrubníkem,
• s jednostranným vysazeným obrubníkem.
Rozměry jsou označeny následovně (viz Obr. 46) (v závorce jsou uvedeny doporučené rozměry):
a = mezera mezi obrubníkem a polštářem (0,5 - 1,25 m)
b = šířka polštáře (doporučuje se 1,6 - 1,7 m)
x = šířka komunikace (dle funkčních skupin ČSN 73 6110)
y = šířka vysazeného obrubníku (maximálně 1,5 m)
z = šířka vysazené chodníkové plochy (maximálně 2,0 m)

Obr. 46 Příklady umístění jednoho zpomalovacího polštáře na pozemní komunikaci
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4.3.1.2 Umístění dvojice polštářů
Dvojici polštářů lze umístit samostatně nebo kombinovat se středovým ostrůvkem a/nebo vysazenými
obrubníkovými plochami. Rozměry v jednotlivých případech jsou znázorněny na Obr. 47 a Obr. 48.
Význam jednotlivých rozměrů:
a = mezera mezi obrubníkem a polštářem (0,5 - 1,25 m)
b = šířka polštáře (doporučuje se 1,6 - 1,7 m)
c = mezera mezi polštářem a středovým ostrůvkem nebo mezi polštáři (0,5 - 1,25 m)
i = šířka středního dělicího ostrůvku (2,5 - 3,0 m) (na komunikacích s nízkou intenzitou 1,75 m pří
padně 1,50 m, viz ČSN 73 6110)
x = šířka MK mezi obrubníky (dle funkčních skupin ČSN 73 6110)
y, z = šířka vysazené chodníkové plochy (v rozsahu 1,5 - 2,5 m)

b)

c)

Obr. 47 Příklady umístění dvojic zpomalovacích polštářů na pozemní komunikaci

a)

b)

Obr. 48 Příklady umístění dvojic zpomalovacích polštářů
se středovým ostrůvkem na pozemní komunikaci
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4.3.1.3 Umístění trojice polštářů
Rozměry trojice polštářů jsou znázorněny na Obr. 49. Význam jednotlivých rozměrů:
a = mezera mezi obrubníkem a polštářem (0,5 - 1,25 m)
b = šířka polštáře (doporučuje se 1,6 - 1,7 m)
c = šířka mezery mezi polštáři (0,5 - 1,25 m)

b

a

Obr. 49 Příklad umístění trojice zpomalovacích
polštářů na pozemní komunikaci

4.3.2 Malé kruhové polštáře
Polštáře kruhového tvaru se doporučují v průměrech od 400 do 500 mm a výšce 30 - 60 mm (dopo
ručuje se výška 50 mm).

Základní vlastnosti malých kruhových polštářů:
• při správném umístění na vozovce se nelze zpomalovacím polštářům vyhnout,
• doporučená vzájemná vzdálenost polštářů je 800 - 1000 mm,
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• polštáře se umisťují v ose kolmé na osu komunikace (pro dosažení vyššího účinku je možné tuto
osu mírně vychýlit),
• upevnění k vozovce je provedeno vhodnými kotevními elementy.

4.4 Zvýšené křižovatkové plochy
Konstrukční provedení zvýšených křižovatkových ploch je obdobné jako v případě dlouhých zpoma
lovacích prahů (viz kapitoly 4.2.2 - 4.2.4). Větší pozornost je třeba věnovat správnému odvodnění
plochy křižovatky. Provedení nájezdových ramp se navrhuje stejně jako u dlouhých prahů. V případě
použití větších sklonů je nutné doplnit odpovídající svislé dopravní značky se snížením rychlosti, pokud
neodpovídá nejvyšší dovolené rychlosti dané místní úpravou.
Obr. 51 představuje využití zvýšené křižovatkové plochy na komunikacích v zónách s dopravním ome
zením.

Obr. 51 Zvýšené křižovatkové plochy použité v zónách s dopravním omezením
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Na Obr. 52 jsou znázorněna konkrétní schémata řešení křižovatek s vjezdy do obytných zón. Tato
řešení mohou nahradit zvýšené křižovatkové plochy (viz Obr. 52) v případě vyšší intenzity vozidel na
průběžné pozemní komunikaci.

IP 26a

IP 26a

l=>
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Obr. 52 Příklady vjezdů do obytných zón s využitím nájezdové rampy

4.5 Zastávky se zvýšeným jízdním pásem
Sklon ramp má být přizpůsoben nejvyšší dovolené rychlosti. Je-li v prostoru zastávky žádoucí reduk
ce rychlosti, užijí se sklony větší. Základní funkcí rampy je zajištění nájezdu na zvýšený jízdní pás
v prostoru zastávky. Rampy se provádějí jako asfaltové nebo dlážděné. Doporučuje se rampu barevně
zvýraznit nebo začátek a konec označit dlážděnou obrubou.
Hranice mezi zvýšeným jízdním pásem a chodníkem musí být v celé délce (až do výškového rozdílu
mezi vozovkou a chodníkem nejméně 0,08 m) vyznačena varovným pásem.

4.6 Možnosti užití sestavy zpomalovacích prahů
Užitím sestavy zpomalovacích prahů a zvýšených křižovatkových ploch může být ovlivněna rychlost
v celém úseku řešené komunikace, nikoli pouze bodově jako v případě použití jediného prvku.
V závislosti na žádoucí rychlosti v příslušném úseku komunikace se doporučují tyto vzdálenosti mezi
zklidňujícími prvky uvedené v Tab. 3.

Tab. 3 Doporučené vzdálenosti mezi zklidňujícími
prvky v závislosti na rychlosti
Rychlost
[km.fr1]

Vzdálenost

50

160-240

40

80-160

30

30-80

20

20

[m]
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Na Obr. 53 je znázorněno použití zpomalovacích prahů v mezikřižovatkovém úseku jako sestava více
prahů.

Obr. 53 Příklad opakovaného užití dlouhých zpomalovacích prahů v mezikřižovatkovém úseku
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5 SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH PRÁVNÍCH A TECHNICKÝCH
PŘEDPISŮ A ODBORNÉ LITERATURY
Pro zpomalovací prahy prováděné podle těchto technických podmínek platí právní předpisy, technické
normy, technické podmínky a vzorové listy, které jsou uvedeny v následujícím přehledu.

5.1 Právní předpisy
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozděj
ších předpisů,
- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,
- vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách pro
vozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
označované CE, ve znění pozdějších předpisů.

5.2 Technické normy
- ČSN EN 12899 -1 Stálé svislé dopravní značení. Část 1: Stálé dopravní značky,
- ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích - zařízení a příslušenství varovná bezpečnostní světla,
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- ČSN EN 13201-1 až -4 Osvětlení místních komunikací,
- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel,
- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací,
- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích,
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování,
- ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště.
Část 1: Navrhování zastávek
- ČSN EN 12767 Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemních komunikacích.
Požadavky a zkušební metody,
- ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - požadavky na dopravní značení,
- ČSN EN 1463-1 Vodorovné dopravní značení. Dopravní knoflíky. Část 1: Základní požadavky na
funkční charakteristiky v novém stavu. Část 2: Zkoušení na zkušebním úseku,
- ČSN EN 1790 Vodorovné dopravní značení - materiály pro dopravní značení - Předem připra
vené vodorovné dopravní značení.

5.3 Technické podmínky
- TP 58 - Směrové sloupky a odrazky - Zásady pro používání,
- TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích,
- TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích,
- TP 83 - Odvodnění pozemních komunikací,
- TP 103 - Navrhování obytných zón,
- TP 123 - Zjišťování kapacity pozemních komunikací a návrhy na odstranění kongescí,
- TP 131 - Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi,
- TP 132 - Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích,
- TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích,
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- TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích,
- TP 142 - Parkovací zařízení, regulační sloupky, parkovací zábrany, parkovací sloupky, parkova
cí závory, pollery,
- TP 145 - Zásady pro navrhování průtahů silnic obcemi,
- TP 165 - Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace,
- TP 169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích.

5.4 Vzorové listy
- VL 3 - Křižovatky,
- VL 6.1 - Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky,
- VL 6.2 - Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky,
- VL 6.3 - Dopravní zařízení.

5.5 Související odborná literatura
[1]

Angenendt W, Bräuer D et al.: Mitellage-Haltestellen mit Fahrbahnanhebung (BAST, Heft V 96,

2002)
[2]

Layfield R E, Parry D I: Traffic Calming - Speed Cushion Schemes (TRL Report 312, 1998)

[3]

Mangold M, Schlabbach K: Stadtverträglichkeit von Schwellen (Straßenbau 48, 1994)

[4]
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Skládaný P: Zastávky veřejné dopravy. Zkušenosti Rakouska, rešerše problematiky. Příloha
projektu BESIDIDO (CDV Brno, leden 2003)
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MYSLÍME EKOLOGICKY
V blízké budoucnosti nabídneme na naše silnice
ekologické řešení vodorovného dopravního
značení používáním vodouředitelných barev.
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Jsme schopni zajistit
pro Vás veškeré služby
v oblasti dopravního
značení

3M materiály a výrobky pro VDZ
Společnost 3M nabízí široký sortiment
materiálů a výrobků pro trvalé i přechodné
vodorovné dopravní značení a dopravní
zařízení včetně pluhovatelných dopravních
knoflíků a zpomalovacích prahů.

