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Křižovatky



Křižovatky ČSN 72 6102

Místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu 
protínají nebo stýkají a alespoň dvě z nich jsou vzájemně propojeny.

Křížení- je místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném 
průmětu protínají, aniž jsou vzájemně propojeny, 
nebo místo, v němž se pozemní komunikace v půdorysném průmětu 
protíná s drážní komunikací, popř. s jinými zařízeními nebo vedeními.

Paprsek křižovatky - úsek pozemní komunikace v oblasti křižovatky, 
od místa průsečíku (či dotyku) křižujících se komunikací k hranici 
křižovatky.

Sjezdpřipojuje ÚK,samostatný sjezdsousednínemovitosti na S, MK 



Hranice křižovatky - čára vymezená příčnými řezy paprsků
křižovatky v místě, v němž se mění původní uspořádání příčného řezu 
křižujících se komunikací pro konstrukční uspořádání křižovatky. 



Výchozí zásady

Nejdůležitější skutečnosti, které je nutné uvážit při návrhu křižovatky:

- lidský činitel 
(chování, rozhodování a doba reakce, návrh a přirozený pohyb)

- dopravní hlediska
(intenzita dopravy a požadovaný stupeň ÚKD, manévrování, rychlost)

- technická hlediska
(charakter a využívání přilehlé oblasti, parametry komunikací, ŽP)

- ekonomické faktory
(stavební a provozní náklady, dostupnost pozemků)



-



-

Bezpečnost provozu na křižovatkách 
pozemních komunikací

- včasná postřehnutelnost křižovatky 
- přehlednost jednotlivých ploch a zařízení křižovatky
- srozumitelnost organizace dopravy
- potřebné rozhledy
- technickou možnost průjezdu křižovatky
- psychologickou jednoznačnost 
- preferenci silnějších dopravních proudů (MHD)
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Poloha křižovatky
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Úrovňová křižovatka
pozemní komunikace se protínají nebo stýkají v jedné úrovni

Typ:
- úrovňová křižovatka bez určení přednosti v jízdě
- s určením přednosti v jízdě
- se světelnou signalizací

Vzory:



Mimoúrov ňové křižovatky

Vzájemně propojují pozemní komunikace křížící se v různých úrovních



Druhy větví mimoúrovňových křižovatek

- přímé
(direktní)

- polopřímé
(semidirektní)

- vratné
(indirektní)
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MÚK s křižnými body

kosodélná jednovětvová

osmičková deltovitá
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MÚK s průpletovými úseky

srdcovitá čtyřlístková

prstencová dvojlístková
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MÚK bez průpletových úseků

trubkovitá

sdružená

trubkovitá dvojlístková



MÚK útvarové

rozštěpová

spirálová

turbínová



Střetný bod - místo na křižovatce, na němž dochází k vzájemnému 
křížení, připojování nebo rozvětvování jízdních směrů

Podle vzájemného vztahu střetávajících se směrů
– křižný bod (nazývaný přímý kolizní bod)
– přípojný bod
– odbočný bod

Průpletový úsek - úsek silniční komunikace, na němž dochází
k průpletu jízdních proudů v témž dopravním směru.



Střetné body na křižovatkách



Zvyšování bezpečnosti na křižovatkách

Relativní
konfliktnost

1997

2,89
k.s./100 voz.



Zvyšování bezpečnosti na křižovatkách

Relativní
konfliktnost

1998

0,33
k.s./100 voz.



Vzdálenosti lze v blízkosti větších sídelních útvarů (obce nad 30 000 
obyvatel) nebo rozsáhlých průmyslových oblastí (průmyslové zóny, 
generující > 10 000 voz./den) snížit až o 50 %.
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Světelné signalizační zařízení (SSZ)

SSZ střídavě přiděluje přednost jednotlivým dopravním proudům 
vozidel, cyklistů i chodců.
Hlavní proud se zastavuje a přednost dostává vedlejší proud.
Kritéria kvality dopravy: kapacita, střední doba zdržení, délka fronty.

Izolovaná křižovatka - stále stejný signální plán
- signální plán zohledňuje variace dopravy v čase
- signální plán je proměnlivý - závislý na dopravě

Soustava křižovatek - liniová koordinace, např. „zelená vlna“
stálá rychlost (rychlostní návěstidla), 
vzdálenosti křižovatek, homogenita komunikace

- plošná koordinace (křižující se koordinované tahy)
jedna společná křižovatka = jednotná délka cyklu 
pro celý systém 

- centrálnířízení (průběžné údaje o IAD, MHD, IZS)



SSZ – výzbroj a výstroj
výzvové
návěstidlo
pro autobusy

trolejový detektor

videodetekce
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Letiště Gibraltar
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