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6 MÍSTNÍ KOMUNIKACE 
 Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní 
komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle něj je místní 
komunikace „... veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně místní dopravě na území 
obce.“ Sítě místních komunikací musí být v souladu s územními plány budovány a udržovány tak, aby 
usnadňovaly osídlení a vyhovovaly potřebám místní dopravy.  
 Pro projektování místních komunikací platí norma ČSN 73 6110 Projektování místních 
komunikací. Platnost normy je definována v jejím úvodě takto: „Tato norma platí pro projektování 
místních komunikací v sídelních útvarech i ve volné krajině, a to pro novostavby a přestavby. Platí i pro 
průtahy silnic v zastavěném území nebo v území určeném územním plánem k zastavění.“ 
 Často se používá termín „městské komunikace“, což jsou podle normy ČSN 73 6100 Silniční 
názvosloví „místní komunikace na území města“. Je to tedy označení užší, nezahrnující komunikace na 
území neměstských obcí, jedná se však o část komunikační sítě, na které se odehrává velký objem dopravy. 
Vzhledem k velké koncentraci se v těchto oblastech projevují nejvíce problémy plynoucí z dopravy a jejich 
řešení je zde nejnáročnější.  

6.1 Rozdělení místních komunikací 
 Norma ČSN 76 6110 dělí místní komunikace podle urbanisticko-dopravní funkce na čtyři skupiny: 
 A rychlostní, s funkcí dopravní 
 B sběrné, s funkcí dopravně-obslužnou 
 C obslužné, s funkcí obslužnou 
 D nemotoristické  
 Tyto skupiny se dále dělí na funkční třídy označené A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2, D3. 
Použití, poloha a požadavky na funkční třídy jsou v normě uvedeny v tabulce, která je níže uvedena. 
 Vybrané komunikace funkčních skupin A a B tvoří základní komunikační systém. Přitom 
rychlostní komunikace A1, A2 plní funkci rychlého převedení soustředěných proudů vnitřní a vnější 
silniční dopravy. Jsou uspořádány jako směrově rozdělený průtah nebo okruh s omezeným přístupem 
silničního provozu, s mimoúrovňovými křižovatkami napojením na dálnici nebo rychlostní komunikaci. 
Sběrné komunikace B1, B2 plní sběrnou funkci tím, že přivádějí dopravu na vnější silniční síť nebo na 
městské rychlostní komunikace. Jsou hlavním nositelem městské hromadné dopravy v sídelních útvarech. 
Obslužné komunikace plní obslužnou funkci, zpřístupňují objekty a umožňují jejich přímou obsluhu.  
 Charakteru funkčních skupin a tříd komunikací musí odpovídat nejen návrhové prvky směrového, 
výškového a šířkového řešení, ale i jejich trasování a vzájemné propojení musí být navržené tak, aby 
přirozeně plnily tu funkci, ke které jsou určeny. Východiskem úvah o návrhu sítě je její hierarchizace. 
V dopravním systému to znamená, že napojení je provedeno postupně mezi komunikacemi podle jejich 
významu, zjednodušeně řečeno pouze mezi dvěma sousedními kategoriemi. Doprava má být takto 
směrována a vedena z jemné a husté sítě obslužných komunikací na vyšší úroveň sběrných komunikací a 
dále (v případě větší vzdálenosti zdroje a cíle) na úroveň komunikací rychlostních. Pro obslužné 
komunikace v každém případě platí, že nemají svým směrovým a šířkovým řešením přitahovat nebo vůbec 
umožňovat tranzitní dopravu. Významným prostředkem pro dosažení tohoto cíle je i organizace a místní 
úpravy dopravy. Schéma hierarchizace komunikační sítě je na obr.6-1. 
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Tab. 6-1 Členění místních komunikací podle struktury osídlení, dopravního významu a vazby na 
komunikace ve volné krajině 

Funkční 
třída Charakteristické použití Poloha v sídelním 

útvaru Typické požadavky 

A1 

rychlostní komunikace ve městech nad 
250 tisíc obyvatel, průtah dálnic  

a rychlostních silnic ve městech nad  
100 tisíc obyvatel, vazba na dálnice  

a rychlostní silnice 

na hranici vyšších 
urbanistických útvarů 

vyloučení přímého styku 
s okolním územím 

A2 

rychlostní komunikace ve městech nad 
50 tisíc obyvatel, průtah rychlostních 

silnic ve městech nad 20 tisíc obyvatel, 
vazba na rychlostní silnice 

na hranici vyšších 
urbanistických útvarů 

omezení přímého styku 
s okolním územím 

B1 

sběrné komunikace ve městech nad  
20 tisíc obyvatel, průtah ve městech  
a významných střediskových obcích, 

navazují na silnice I. a II. tř. 

na hranici nižších 
urbanistických útvarů 

převážně dopravní 
význam, důraz na 

požadovanou rychlost a 
omezení přímé obsluhy 

B2 

sběrné komunikace nižších obytných 
útvarů pro jejich obsluhu a průtahy silnic 

III. tř., spojení nestřediskových obcí 
navazující na silnice III. tř. 

mezi nižšími obytnými 
útvary 

dopravní význam 
s částečnou přímou 

obsluhou 

C1 městské třídy převážně společenského 
významu ve stávající zástavbě 

obslužné osy městských 
útvarů 

C2 
obslužné komunikace doplňující spojení 
sběrných komunikací ve stávající i nové 

zástavbě 

mezi nižšími obytnými 
útvary nebo uvnitř 
obytných útvarů 

C3 obslužné komunikace zpřístupňující 
objekty a území dokončené někdy i slepě uvnitř obytných útvarů 

umožnění přímé obsluhy 
všech objektů 

za stanovených 
podmínek dovolená 
obslužná doprava pěší zóny v historických  

a obchodních městech pěší ulice s vyloučením 
veškeré motorové 

dopravy 
ve stávajících i nově 

budovaných obytných 
souborech 

D1 
zklidněné 

komunikace 

obytné zóny obytné ulice ve 
stávajících obyt. 

souborech nízkopodlažní 
zástavby 

přímá obsluha všech 
objektů za stanovených 

podmínek provozu 

D2 
cyklistické 

cyklistické stezky, pruhy a pásy určené 
k cyklistickému provozu neomezená 

D3 
pro pěší 

stezky pro pěší, chodníky, průchody 
apod. neomezená 

vyloučení nebo oddělení 
veškeré motorové 

dopravy 
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 Obr. 6-1 Schéma hierarchizace komunikační sítě 

6.2 Zásady projektování místních komunikací 
 Norma ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací se zabývá zásadami pro projektování 
místních komunikací v části II. V článku 13 se zdůrazňuje návaznost místních komunikací na urbanistickou 
strukturu a ostatní infrastruktury: „Při projektování místních komunikací nebo jejich jednotlivých úseků je 
nutné zajistit komplexní vazbu na celkový urbanistický návrh zástavby území, zejména na silniční síť a jiné 
druhy dopravy.“ Naplnit tento logický a jednoznačný požadavek tak, aby komunikace přispívala 
k životaschopnosti řešeného území je složitým a komplikovaným úkolem, na kterém musí dopravní 
inženýr spolupracovat s odborníky z jiných oblastí. Životaschopnost území a správné řešení není 
jednoznačně definovatelné a za různých okolností a v různých společnostech bude uspokojivé řešení 
odlišné. Dokonce ani spolupráce odborníků nemusí vést k přijatelnému řešení. Jedná se totiž o 
problematiku uspokojování společenské objednávky, což je obtížné už i kvůli nejednoznačnému a 
složitému zjišťování převažujících požadavků při respektování požadavků minoritních. U dopravních 
staveb a u komplexních řešení městských území se většinou jedná o velmi nákladné stavby, které se 
dotýkají velkého množství lidí a jako takové jsou politickým tématem na lokální úrovni. Jejich financování 
je schvalováno příslušnými zastupitelskými orgány a na druhé straně dopravně urbanistická řešení mohou 
být pro politiky i volebním tématem pro oslovení voličů. V každém případě dopravní odborníci nepracují a 
neprojektují zcela volně bez těchto často komplikovaných vazeb a je dobré, když si uvědomují i tyto limity, 
které nejsou obsaženy v příslušné normě. Zároveň by měl být městský dopravní inženýr zdrojem nových 
nápadů a nových řešení, která předkládá k veřejnému posouzení. Rovněž by měl být schopen navrhovat 
tato řešení podle svých nejlepších vědomostí tak, aby bylo dlouhodobě funkční. Dopravní stavby formují 
dlouhodobě a často nevratně tvář města a podmiňují jeho strukturu. V této souvislosti se často mluví o 
trvalé udržitelnosti; k ní by měl vývoj města a tedy i dopravní struktury směřovat. 
 Norma stanovuje základní požadavky na místní komunikace, projektant však nemůže očekávat, že 
s ní vystačí při řešení městského území. Vzhledem k tomu, že městské území má svoji vlastní strukturu 
dlouhodobě formovanou historickým vývojem, s prostorovými omezeními, není možné často uplatnit 
všechny normové požadavky. Dobrý projektant musí normové požadavky nejen znát, musí i vědět jak a od 
čeho jsou odvozeny a jaké následky má jejich nedodržení nebo modifikace. 
 Ve článcích 14 a 19 se připomíná význam správného začlenění komunikací do funkčních tříd a do 
kategorií tak, aby jejich návrhové prvky odpovídaly potřebám města (sídelního útvaru). Jako výchozí údaje 
pro správný návrh jsou vyjmenovány dopravní funkce (funkční třídy) a výhledové intenzity dopravních 
proudů. Správný návrh komunikací však není často ten, který pouze kopíruje trendy vývoje dopravních 
intenzit, ale měl by aktivně a po důkladné rozvaze sám formovat a ovlivňovat výhledové dopravní 
intenzity.  
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 Článek 15 popisuje typické místní komunikace: „Ve městech a dalších sídelních útvarech ... se 
navrhují místní komunikace s podélným odvodňovacím potrubím a chodníky oddělenými od vozovky 
zvýšeným obrubníkem nebo dělicím pásem, ... V pěších a obytných zónách se navrhuje zpravidla řešení 
povrchu v jedné úrovni s vhodným optickým vyjádřením funkcí jednotlivých ploch.“ Sporným bodem 
normy je poslední odstavec článku 15: „U průtahů silnic a dálnic sídelními útvary musí být přinejmenším 
zachována jejich volná šířka jako ve volné krajině ...“ Je to v rozporu s požadavky na bezpečnost dopravy 
ve městech (viz kapitola 2.6 Zklidňování komunikací) a odporuje to tomu, že městský prostor v sobě 
kumuluje kromě dopravní funkce mnoho dalších funkcí a ty nelze podřídit funkci dopravní. To, že norma 
takto jednoznačně dává prioritu dopravě, činí potíže při takzvaném zklidňování dopravy, které je v poslední 
době oprávněně požadováno právě i u průtahů skrze obce. 
 Podle článku 16 se má změna šířkového uspořádání (kategorie), což je jeden z možných prvků 
dopravního zklidňování, provádět v prostoru křižovatky. 
 V městském prostoru se odehrává doprava různých druhů, tím jsou místní komunikace mnohem 
pestřejší a komplikovanější než silnice. Kvůli jejich správné funkci a bezpečnosti je žádoucí je vhodným 
způsobem oddělovat. To doporučuje i článek 17 normy. Oddělení (segregace) může být i důležitým 
prvkem posílení významu a účinnosti systémů veřejné dopravy.  
 Veřejné dopravě ve městech (městské hromadné dopravě) je věnován článek 25. V něm je 
formulován požadavek na co největší prostorové oddělení tramvajových tratí, při novostavbách se má 
navrhovat trať na zvýšeném tramvajovém pásu. To je však možné pouze mimo zástavbu nebo v místech 
s dostatečnými prostorovými možnostmi. Přitom smyslem veřejné dopravy je propojení obydlených míst 
(zdrojů dopravy) a městských a místních center (cílů dopravy), které se většinou vyznačují právě 
nedostatkem prostoru pro dopravní stavby a nejsou tam rozhodně žádoucí prostorové bariéry, které vznikají 
výraznou segregací veřejné dopravy. Norma připouští „... ve výjimečných případech vedení tramvajových 
tratí pěšími zónami nebo na jinak dopravně zklidněných komunikacích.“ Ve skutečnosti je posílení veřejné 
dopravy a její zavedení do prostor dopravního zklidnění podmínkou úspěšného dopravního zklidňování a 
omezení automobilové dopravy.  
 V části normy věnované životnímu prostředí (články 27 a 28) odkazuje norma na urbanistické 
řešení a na územně plánovací dokumentaci. Je pravdou, že plán územního rozvoje města je základním 
dokumentem pro stanovení funkční třídy, kategorie a jiných vlastností komunikace a že jsou v něm 
zahrnuty aspekty ochrany životního prostředí a tvorby městského prostředí. Konkrétní návrh komunikace 
pak ale musí být posuzován s ohledem na hlukové emise a emise exhalátů.  
 Ve složitém městském prostředí s mnoha často protichůdnými funkcemi a požadavky nelze 
očekávat jednoznačné a jednoduché řešení, prací projektanta je  nacházet mezi možnými řešeními optimum 
odpovídající mnohým kritériím. Zvolená kritéria by měla odpovídat právě společenským preferencím.  
 V článcích 29 a 30 jsou formulovány požadavky na bezpečnost, požaduje se (zestručněno): 
a) logické, dlouhodobě stabilní dopravní řešení 
b) psychologická jistota na hlavní komunikaci 
c) oddělování jednotlivých druhů doprav 
d) srozumitelná a jednoznačná organizace dopravy 
e) správné dopravní značení 
f) správné osazení bezpečnostních zařízení a účinné odvodnění 
g) ve změně ČSN 73 6110 Z1 byl doplněn požadavek respektování bezpečnosti rovněž „v odůvodněných 

případech i snižováním rychlost, např. zpomalovacími prahy, střídavým parkováním, zvláštním 
směrovým vedením komunikace apod.“, to dává možnosti pro takzvané zklidňování komunikací. 

 Odvodnění městských komunikací není možné běžně provádět do příkopů a rigolů jako u silnic a 
dálnic, používá se tzv. odvodňovací proužek s odtokem do kanalizačních vpustí. Vzniká rozpor mezi 
prostorovým požadavkem právě pro tento odvodňovací proužek (neměl by být pojížděný, a jízdní pruh by 
neměl být narušený kanalizačními vpustěmi) a stísněnými prostorovými možnostmi ve městě. Kanalizační 
vpustě případně i kryty šachet umístěných pod vozovkou jsou rovněž častým zdrojem poruch vozovek. 
Přitom dopravní prostor bývá přirozeně i místem relativně volným pro vedení nejrůznějších technických 
sítí, které se ve městě nacházejí ve velkém množství. I když z hlediska dopravního je optimem 
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nepřítomnost šachet a sítí a oddělení odvodňovacího systému mimo pojížděné plochy, výsledkem bývá 
kompromis mezi protichůdnými požadavky.  

6.3 Příčné uspořádání místních komunikací 
 Doprava ve městech je soustředěna do takzvaného dopravního prostoru.  

 
Obr. 6-2 Příčné uspořádání dopravního prostoru městských komunikací 

Dopravní prostor je definován jako prostor nad tou částí komunikace, která slouží veřejnému dopravnímu 
prostoru vozidel a pěších. Dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor.  
Hlavní dopravní prostor je část dopravního prostoru vymezená u místních komunikací šířkou mezi 
obrubníky, rozšířenou na každé straně o 0,50 m (tzv. bezpečnostní odstup). Do této části hlavního 
dopravního prostoru se nesmí osazovat ani do něho zasahovat žádná zařízení ani překážky s výjimkou 
nadobrubníkových svodidel. 
Přidružený prostor je část dopravního prostoru mezi hlavním dopravním prostorem a přilehlou zástavbou.  
Přidružený dopravní prostor je část přidruženého prostoru určená pro přímé využívání dopravním 
provozem, tj. prostor nad přidruženými pásy nebo pruhy anebo chodníky, umístěnými v přidruženém 
prostoru. 
 Pro návrh příčného 
uspořádání předkládá norma tabulku 3 
Skladební prvky šířkového uspořádání 
místních komunikací. Tvůrci normy se 
zde pokoušejí zohlednit různorodost  
a pestrost místních komunikací jakož  
i výskyt více druhů dopravy. Proti 
normě ČSN 73 6101 Projektování 
silnic a dálnic zde přibývá jízdní pruh  
o šířce 3,25 m, nicméně realita je 
pestřejší než možnosti normy a ve 
skutečnosti se v městském prostoru 
vyskytují i jiné šířky. I zde se objevují 
požadavky na použití menších šířek 
než v normě uvedených při 
zklidňování komunikací.  
      Obr. 6-3 Nenormové jízdní pruhy na ulici Veveří 
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Obr. 6-4 Skladební prvky šířkového uspořádání 

 Na to reaguje změna ČSN 73 6110 Z1, kde byla část článku 42 upravena následovně: „V žádném 
případě se nesmí navrhovat základní šířka jízdního pruhu větší než 3,75 m a menší než 2,75 m (původně 
3,00 m). Šířka 2,75 m se může navrhovat pouze v odůvodněných případech na komunikacích funkční třídy 
C2 a C3 s malou intenzitou dopravy, popř. v úsecích místních komunikací vyhrazených pro osobní vozidla. 
Šířka jízdního pruhu pro komunikací navrhovaných pro provizorní vedení dopravy omezenou rychlostí je 
pro osobní vozidla nejméně 2,25 m a pro nákladní vozidla nejméně 2,25 m.“ Ani to však nelze někdy u 
městských komunikací dodržet a to ani v případě vysokých dopravních intenzit, jak je patrné z příčného 
profilu ulice Veveří před budovou Fakulty stavební. Ze zahraničí jsou známy případy záměrného a 
úspěšného zmenšování šířky jízdních pruhů u vícepruhových komunikací pro účely zklidňování, dokonce i 
v místech s autobusovou dopravou, která pak využívá dva jízdní pruhy. 
 V článcích 38 až 41 norma definuje základní kategorie místních komunikací: 
MR - místní rychlostní 
MS - místní sběrná 
MO - místní obslužná 
MOT - městská obslužná s tramvají vedenou na zvýšeném nebo nezvýšeném pásu 
MST - městská sběrná s tramvají vedenou na zvýšeném pásu 
MOK - místní obslužná s krajnicí (řeší se podle ČSN 73 6101) 
Pro ně pak uvádí jejich šířkové uspořádání a rozměry jejich skladebných prvků. Změny v ČSN 73 6110 Z1 
pak doplňují kategorie používající šířku jízdního pruhu 2,75 m.  
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Obr. 6-5 Základní kategorie čtyřpruhových komunikací 

 
Obr. 6-6 Základní kategorie dvoupruhových místních komunikací 
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Obr. 6-7 Změna kategorií dvoupruhových komunikací podle ČSN 73 6110 Z1 

 
Obr. 6-8 Jednopruhové místní komunikace 

 
Obr. 6-9 Změna kategorií jednopruhových komunikací podle ČSN 73 6110 Z1 

 V článcích 42 až 44 připouští norma odvozené kategorie, ale pouze v mezích uvedených 
skladebných prvků. Výslovně se zakazuje šířka jízdního pruhu větší než 3,75 m a menší než 3,00 m, což 
znemožňuje účinné využití šířky jízdního pruhu jako zklidňovacího prvku. 
 Příčné uspořádání může být rovněž modifikováno přídatnými pruhy. Těmi jsou: 
♦ Řadicí a odbočovací pruhy (podle ČSN 73 6102), které slouží především pro bezpečné a plynulé 

odbočování na křiž h úsecích křižovatek. 
♦ Připojovací pruhy (podle ČSN 73 6102), které se umísťují na výjezdových paprscích křižovatek a 

umožňují bezpečné a plynulé připojení vozidel. 
♦ Pruhy pro pomalá vozidla ve stoupání (podle ČSN 73 6101). 
 Při regulaci provozu na městských komunikacích se používají vyhrazené jízdní pruhy a pásy. 
Běžným prvkem je tramvajový zvýšený nebo pouze částečně zvýšený pás. Obdobou může být vyhrazený 
jízdní pruh či pás pro jiné druhy veřejné dopravy - pro autobus či trolejbus, případně pro vozidla taxi nebo 
pro osobní vozidla s plnou obsazeností v těch městech, která se snaží o tzv. „car-pooling“. V příčném řezu 
mohou být i vyhrazené pruhy či pásy pro cyklistickou dopravu.  
 Podle toho, zda se jedná o hlavní dopravní funkci nebo o lokální, přidruženou funkci, umísťují se 
skladebné prvky v hlavním či přidruženém dopravním prostoru. 

6.4 Směrové návrhové prvky místních komunikací 
 Směrové návrhové prvky se navrhují obdobně jako  podle normy ČSN 73 6101. ČSN 73 6110 
Projektování místních komunikací se zabývá směrovým řešením v článcích 110 až 118 a doplňuje 
návrhové prvky pro nízké návrhové rychlosti až do 20 km/h. ČSN 73 6110 uvá oporučené hodnoty 
poloměrů (počítan

ovatkách. Rovněž se sem zahrnují jízdní pruhy na průpletovýc

dí d
é podle ČSN 73 6001). 
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Tab. 6-2 Doporučené poloměry směrových oblouků 
Poloměr kružnicového oblouku v m 

Návrhová rychlost km/h 
Dostředný 

sklon  
v % 100 80 70 60 50 40 30 20 

2 60 1500 1000 750 550 375 240 135 
2,5 1200 775 600 450 300 190 110 50 
3 1000 650 500 375 250 160 90 40 
4 750 500 375 270 190 120 70 30 
5 600 400 300 220 150 100 55 25 
6 500 325 250 180 125 80 45 20 

a nejmenší dovolené poloměry (počítané podle ČSN 73 6102). 
 
Tab. 6-3 Minimální poloměry směrových oblouků 

Poloměr kružnicového oblouku v m 
Návrhová rychlost km/h 

Dostředný 
sklon 
v % 100 80 70 60 50 40 30 20 

2 525 315 230 160 100 50 28 12 
2,5 510 50 27 11 305 220 155 100 
3 495 300 215 150 95 50 27 11 
4 465 280 205 145 90 50 26 11 
5 440 265 195 135 85 45 25 11 
6 415 255 185 130 85 45 25 10 

ČSN 73 6110 určuje i minimální poloměry pro směrové oblouky cyklistických stezek. 

Tab. 6-4 Po
Návrhová rychlost km/h Nejmenší poloměr při dostředném sklonu 2% v m

loměry oblouků pro cyklistické stezky 

20 8 
30 16 
40 30 

 V městském prostředí je nutno přihlédnout ke specifikům, zejména k prostorovým omezením  
a k urbanistickým funkcím. V městském prostředí se budou vyskytovat menší poloměry než v extravilánu. 
Ve městě se ve velkém počtu vyskytují křižovatky, především na nižších kategoriích komunikací. 
Požadavky na poloměry křižovatek jsou uvedeny v normě ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na 
silničních komunikacích, kterou lze přiměřeně aplikovat na místní

U malých křižovatek nevýznamných komunikací se často p
 komunikace.  

 oužívají poloměry limitně malých 

ro malé poloměry jsou příslušné hodnoty 
ny a silničních komunikacích. Tyto hodnoty nelze 

hodnot. Rozhodující je v těchto případech poloměr obrubníku a geometrické vlastnosti projíždějících 
vozidel (minimální poloměr zatáčení). Pro osobní automobily je rmin ≅ 3,0 m, pro lehké nákladní 
automobily rmin ≅ 6,0 m, pro těžké nákladní automobily rmin ≅ 8,0 m, pro autobusy a trolejbusy rmin ≅ 9,5 m, 
pro kloubové autobusy a trolejbusy rmin ≅ 15,0 m.  
 Obrubníkové oblouky je vhodné navrhovat jako přechodnicové oblouky nebo aspoň jako složené 
oblouky z kružnic o různých poloměrech. V každém případě použití malých poloměrů (podle normy 
menších než 320 m) je nutno uvážit rozšíření jízdního pruhu. P
uvede  v normě ČSN 73 6102 Projektování křižovatek n
používat automaticky a bez uvážení toho, jaká vozidla a s jakou intenzitou se budou v řešeném prostoru 
pohybovat. Rozšíření při malých poloměrech nabývá hodnot větších než je sama šířka jízdního pruhu a 
nelze je na městských nárožích beze zbytku aplikovat. Navíc jsou to často místa, kde je pohyb velkých 
vozidel nežádoucí. 
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6.5 Výškové návrhové prvky místních komunikací 
 a vymezuje doporučené a ma jednotlivé funkční třídy 
kom  článku 127. Největší podélné sklon at na místních komunikacích 
jsou  pro A ,5 % pro A2, 6 % pro B1 a B2 % pro C1 a C2 a 1  pro C3 normě jsou 
přitom uvedeny některé další omezující podmínky. Rovněž pro chodce je uveden maximální podélný sklon 
9 % a pro cyklisty
 Poloměry ovací louků čítají s  s ČSN 1. T y i pro é návrhové 
rychlo ou uved normě
 a sta e i min í podé klon v u 126: 
Nejmenší podélný má out po  %. Je bytné out p klon ější, m
být do a hodn ejmén  % ale  v odv vacích žcích s echovit pořádan
podéln  sklonem ustím odňova potrub  se o nění mu ajistit ji  způsob

yto minimální hodnoty sklonů, které mají 
abezpečit odvodnění skutečně velmi malé. Odpovídá to výškovému rozdílu 0,3 cm na délce jednoho 

esností při stavbě krytu vozovky a zvláště pak 
s i hodnotami deformací při p itickými sklony nebude 
dok olehlivé a je lepší se vyhnout tak malý vek se dovoluje pro obrusné 
vrstv m výško zdíl m ý pod č etrovou o uve  do prov  docház formacím 
mnohem větším. Z  důvod  odvod ou neměl b ojížděný oň při  kritick
hodnotách sklonů. 

6.6 říčný skl
 Příčným s m se z ají člá 19 až SN 73 0. Příčn lony se rhují po
stejný d jak ilnic a ic. No připouští u směrov erozděle h komunikací zákla
příčný lon jedn ný, po je to é z dů  snazší dvodně ve vhod  terénn

 obdobně jako u 
silnic a dálnic, článek 121 vymezuje poloměry, pro které není požadován dostředný sklon: 

Tab. 6-5 Nejmenší poloměry oblouků bez dostředného příčného sklonu 
Návrhová ry 80 7

Norm
unikací v
 pak 3%

ximální hodnoty podélných sklonů pro 
y, které se mohou vyskytov

1, 4 , 9 2 % . V 

 6 %. 
 zakruž ch ob se po hodně  73 610 abulk  mal

sti js eny v . 
Norm novuj imáln lný s článk

sklon ne  klesn d 0,3 -li nez navrhn odélný s  mírn usí 
držen
ým

ota n
 ke vp

ě 0,3
 odv

spoň
cího 

odňo
í, nebo

prou
dvod

e stř
sí z

ě us
ným

ým 
em 

(např. žlabem zakrytým mříží). Je nezbytné si uvědomit, že t
z
metru a pokud toto porovnáme s dosažitelnou př

dosahovaným
onale sp
y 5 m

rovozu, je jasné, že odvodnění s tak kr
m hodnotám. U nových vozo

vý ro
 toho

ěřen
u by

tyřm
ňovací pr

latí, p
žek 

dení
ýt p

ozu
 asp

í k de
takto ých 

P on 
klone abýv nky 1 124 Č  611 é sk  nav dle 

ch zása o u s  dáln rma ě n nýc dní 
 sk ostran kud vhodn vodu ho o ní, ných ích 

podmínkách, v oblasti křižovatek apod. Ve směrových obloucích se navrhují příčné sklony

chlost v km 100 /h 0 60 50 40 30 20 
ku 

 4Nejmenší poloměr oblou
bez dostředného sklonu 2300 1500 1100 800 600 00 200 90 

 Článek 122 určuje příčné sklony mimo jízdní pruh: Příčný sklon vodicích proužků má týž směr a 

ahy mnohem větší množství vlivů a požadavků, často 
rotichů

a dálnice leží v extravilánu, což je volná krajina mimo zastavěné území sídelních 

velikost jako příčný sklon přilehlého jízdního pruhu. Zastavovací, parkovací a zastávkové pruhy a 
odvodňovací proužky se v přímé a na vnější straně směrových oblouků mohou navrhovat s příčným 
sklonem protisměrným. 

6.7 Odlišnosti místních komunikací 
 Místní, městské, komunikace jsou zahrnuty přirozeně do oboru pozemních komunikací společně se 
silnicemi a dálnicemi, přirozeně na ně navazují a vytvářejí spolu s nimi dopravní síť, ale vyznačují se 
mnoha vlastnostmi, které je výrazně odlišují od silnic a dálnic a které činí jejich správný návrh 
komplikovanějším. Městské komunikace vyžadují širší spektrum znalostí a vědomostí a rovněž nutí 
městského dopravního odborníka, aby bral do úv
p dných. Je nutné a přitom velmi obtížné dát těmto požadavkům správnou váhu a určit jejich prioritu. 
Z toho plyne také, že městský dopravní specialista nebude pracovat samostatně, nýbrž bude svoji činnost 
koordinovat a konzultovat s dalšími odborníky, například s urbanisty, architekty, environmentalisty, se 
správci sítí a v neposlední řadě s politiky, především lokálními, kteří by měli přenášet směrem 
k odborníkům takzvaný společenský požadavek, což je vlastně součástí přiřazování správné váhy 
jednotlivým požadavkům. 
 Základním rozdílem mezi silničními a místními komunikacemi je v prostředí, ve kterém se 
odehrávají. Silnice 
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útvarů. Místní komunikace v intravilánu, to jest v území sídelního útvaru zastavěném nebo určeném 
tav

 dopravních požadavků.  

 vyvíjela po staletí. Urbanistická a dopravní struktura spolu úzce souvisejí  
h a cestách, na jejich křižovatkách, na 

o filosofují, chodí na stranu, užívají života, dělají vtipy nebo politiku a shlukují se ve 
dvojice, v trojice, v rodiny, v zástupy nebo v revoluci.“ Městská komunikace v sobě vždy nese funkci 

avn u v různém podílu. 

rnost je třeba 
áci, ale důležité je vytvoření 
ětší zranitelnosti je třeba na ně 

e mě cháze i návr  i leg iva b la pa  upravit vzájem
ve p h ch ři ání časn tave

em dopravy ve městě je přítomnost systémů veřejné dopravy, které přenášejí 
elkou č

ikace jsou ve městě relativně volným prostorem, kam se ukládají snadněji a 
dostupněji různé technické sítě. Projektant s tím musí počítat a poloha těchto sítí bývá často limitujícím 

rem šení. Z dopravního a stavebního hlediska je rovněž důležité, že 

ších rychlostech. Městský dopravní systém je náročnější na organizaci a řízení. 

silničních komunikací.  

k zas ení.  
 Z toho vyplývá rozdíl v prostorovém omezení. Městské komunikace se nestaví „na zelené louce“, 
jsou zasazeny do městského prostředí, které s množstvím budov a jiných konstrukcí ponechává pro 
komunikace pouze omezený prostor. Kromě toho město má svá vlastní měřítka prostoru a ani v případě 
budování nových částí města nebo dokonce celých měst není možné věnovat dopravě libovolně veliký 
prostor odvozený třeba od
 Městské komunikace jsou zasazeny do urbanistické struktury, která se většinou (aspoň v případě 
středoevropských měst) postupně
a vyvíjely se společně. Lidská sídla vznikala původně na stezkác
vodních tocích a v místech brodů a jiných křížení s toky a v dalších dopravně zajímavých místech. Původní 
dopravní struktura se stávala základem vznikajících ulic, které byly uzpůsobeny tehdejším dopravním 
prostředkům a dopravním požadavkům. Současným problémem je zejména to, že dopravní požadavky 
prudce expandují v průběhu tohoto století a požadavky na dopravní strukturu silně předbíhají možnosti 
urbanistické struktury. 
 Městské komunikace mají podstatně odlišné funkce ve srovnání se silnicemi. Městská ulice 
rozhodně není pouhým prostorem pro dopravu, ale má funkci obytnou a společenskou, utváří městský 
prostor jako místo vhodné pro život velkého množství lidí. Výstižný je popis městské ulice v Anglických 
listech od Karla Čapka: „U nás, v Itálii, ve Francii je městská ulice jakási veliká hospoda nebo veřejný sad, 
náves, shromaždiště, hřiště a divadlo, rozšířený domov a zápraží, kde se lidé baví, kontaktují, hlučí, pískají, 
koketují, básní neb

dopr í i společensko
 Na městských komunikacích se pohybují jiné dopravní prostředky, v mnohem pestřejším 
druhovém zastoupení. Nákladní doprava má menší podíl a ve městě se pohybují nákladní automobily spíše 
menší pro místní zásobování. Hlavní podíl dopravy představuje ve městech osobní doprava. Zatímco na 
silnicích a dálnicích se podíl nemotorové dopravy blíží nule, ve městech má rozhodující význam. 
Především doprava pěší, v některých místech i doprava cyklistická. Zvláštní pozo
nemotoristické dopravě věnovat nejen z hlediska podílu na přepravní pr
prostředí bezpečného pro chodce, případně pro cyklisty. Vzhledem k jejich v
brát větší ohledy a toho by s lo vy t př hu a islat y mě trně ný 
vztah chodců a automobilistů 
 Významným prvk

rospěc odců p porovn se sou ým s m. 

v ást zatížení a jsou vlastně pro fungování města nezbytné. Jejich přítomnosti je uzpůsobeno šířkové 
uspořádání a především organizace dopravy, dopravní omezení a preference veřejné dopravy v některých 
územích.  
 Městské komun

fakto , který určuje nebo znemožňuje ře
výstupy různých šachet k uloženým sítím narušují homogenitu vozovky, mění lokálně její povrchové 
vlastnosti a jsou zdrojem poruch stavební konstrukce. Při stavbě komplikují využití mechanismů a zvyšují 
náročnost na geodetické práce. 
 Na rychlost, kapacitu a hustotu dopravního proudu jsou kladeny jiné požadavky než u silnic. Ve 
městě jsou podstatně kratší přepravní vzdálenosti a zvyšování rychlosti nemá velký vliv na zkrácení 
přepravní doby. Z toho plyne, že ve městě je možné používat nižší návrhové rychlosti. To ostatně i 
odpovídá požadavkům na bezpečnost. Velké časové ztráty však vznikají při narušení plynulosti dopravního 
proudu, při vzniku kongescí a také na křižovatkách. Pro zachování plynulosti je důležitá kapacita 
komunikace. Je známo, že maximálních kapacit se dosahuje při nižších rychlostech. Ve srovnání se 
silnicemi tedy je méně významný požadavek na rychlost. Plynulosti a kapacity se dosahuje při větší hustotě 
dopravního proudu a při niž
 V článku 105 ČSN 73 6110 je předepsána délka rozhledu pro zastavení na místních komunikacích. 
Výpočet je sice proveden podle ČSN 73 6101, ale předpokládá se doba postřehu a reakce 1 s místo 1,5 s u 
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Proto jsou rozhledové vzdálenosti pro zastavení menší. Vychází to z předpokladu vyššího stupně 
pozornosti. 
 
 


