
Rozdělení pozemních komunikací, 
příčné uspořádání

2019



Rozdělení pozemních komunikací
podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném
znění (od 1.1.2016):
• dálnice (I. a II. třídy),
• silnice (I., II. a III. třídy),
• místní komunikace (I., II., III. a IV. třídy),
• účelové komunikace.

O zařazení pozemní komunikace do příslušné kategorie a třídy
rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě jejího určení,
dopravního významu a stavebně technického vybavení.

• Vlastníkem je:
• - dálnic a silnic I. třídy stát

• - silnic II. a III. třídy kraj

• - místních komunikací obec

• - účelových komunikací právnická nebo fyzická osoba
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zdroj: Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích



Dálnice - definice
• Je pozemní komunikace určená pro rychlou dálkovou 

a mezistátní dopravu silničními motorovými vozidly, 
která je budována bez úrovňových křížení, 
s oddělenými místy napojení pro vjezd a výjezd a která 
má směrově oddělené jízdní pásy.

• Je přístupná pouze silničním motorovým vozidlům, 
jejichž nejvyšší povolená rychlost není nižší, než 
stanoví zvláštní předpis.

• Podle svého určení a dopravního významu se dělí na 
dálnice I. třídy a dálnice II. třídy
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max. 130 km/h

zdroj:  Zákon č. 13/1997 Sb. 



Silnice - definice
• Je veřejně přístupná pozemní komunikace určená k užití

silničními a jinými vozidly a chodci. Silnice tvoří silniční síť.

• Podle svého určení a dopravního významu se dělí do tříd:
- silnice I. tř. určené zejména pro dálkovou a mezistátní

dopravu
- silnice II. tř. určené pro dopravu mezi okresy
- silnice III. tř. určené ke vzájemnému spojení obcí nebo

jejich napojení na ostatní pozemní komunikace
• může být označena jako silnice pro motorová vozidla pouze

jde-li o silnici I. třídy, která je budována bez úrovňových
křížení
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max. 110 km/h

zdroj: Zákon č. 13/1997 Sb. 



Označení silnic a dálnic (evidence)
• Dálnice a silnice I. třídy se označují čísly od 0 do 99

(jde-li o dálnici, uvádí se v evidenci před číslici písmeno „D“)

• Silnice II. třídy se označují čísly od 100 do 999

• Silnice III. třídy se označují jen v evidenci čtyř až 
pětimístnými čísly podle nejbližší dálnice, silnice I. nebo II. 
třídy, případně doplněnými indexem malým písmenem 

(číslo lze identifikovat podle označení mostu                      )

• Silnice pro mezinárodní provoz (stanovené dle zvláštního 
předpisu) se označují též písmenem "E" a číslem

• Peáž silnic ...
2019
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zdroj: Vyhl. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích



Průjezdní úsek dálnice a silnice
• Dálnice a silnice vedená v území zastavěném nebo

zastavitelném, pokud se tím převádí převážně průjezdná
doprava tímto územím.

• Není-li hranice území zastavěného nebo zastavitelného
obsažena ve schválené územně plánovací dokumentaci, určí
hranici pro účely vymezení délky průjezdního úseku
příslušný stavební úřad na návrh příslušného silničního
správního úřadu a po předchozím projednání s obcí, o jejíž
území jde.
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zdroj:  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích



Místní komunikace - definice
• Je veřejně přístupná pozemní komunikace, která slouží převážně 

místní dopravě na území obce.

• Rozdělují se podle dopravního významu, určení a stavebně 
technického vybavení do tříd:
a) místní komunikace I. třídy

b)místní komunikace II. třídy – dopravně významné sběrné 
komunikace s omezením přímého připojení sousedních 
nemovitostí

c) místní komunikace III. třídy – obslužné komunikace
d)místní komunikace IV. třídy – nepřístupné provozu motorových 

vozidel nebo se smíšeným provozem

• může být označena jako silnice pro motorová vozidla pouze jde-li o 
místní komunikaci I. třídy, která je budována bez úrovňových křížení
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max. 80 km/h

zdroj: Zákon č. 13/1997 Sb. 



Místní komunikace - definice
• Místní komunikace I. třídy jsou dopravně nejvýznamnější sběrné

komunikace ve městech. (dle ČSN 73 6110 funkční skupina A)

• Místní komunikace II. třídy jsou sběrné komunikace, které spojují části
měst navzájem nebo napojují města, případně jejich části na pozemní
komunikace vyšší třídy nebo kategorie.
(dle ČSN 73 6110 funkční skupina B)

• Místní komunikace III. třídy jsou obslužné komunikace ve městech a
obcích umožňující přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů,
pokud jsou přístupné běžnému provozu motorových vozidel.
(dle ČSN 73 6110 funkční skupina C)

• Místní komunikace IV. třídy jsou samostatné chodníky, stezky pro pěší,
cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky,
schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.
(dle ČSN 73 6110 funkční skupina D – nemotoristické a se smíšeným provozem)
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zdroj: Vyhl. 104/1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích



Účelová komunikace - definice
• Je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke 
spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi 
nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.

• Příslušný silniční správní úřad obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností může na návrh vlastníka účelové komunikace a po 
projednání Policií upravit nebo omezit veřejný přístup na účelovou 
komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných 
zájmů tohoto vlastníka.

• Účelovou komunikací je i pozemní komunikace v uzavřeném 
prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo 
provozovatele uzavřeného prostoru nebo objektu. Tato účelová 
komunikace není přístupná veřejně, ale v rozsahu a způsobem, 
který stanoví vlastník nebo provozovatel uzavřeného prostoru nebo 
objektu.

9

2019 zdroj:  Zákon č. 13/1997 Sb. 



Ochranná pásma pozemních komunikací
• Zřizují se k ochraně dálnice, silnice a místní 

komunikace I. nebo II. třídy mimo souvisle zastavěné 
území obcí.

• Jde o prostor ohraničený svislými plochami do výšky 
50 m a vedenými v určité vzdálenosti  od osy 
přilehlého jízdního pásu (popř. vozovky) příslušné 
komunikace.
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zdroj:  Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

silnice a dálnice
místní

komunikace

vzdálenost od osy 
přilehlého jízdního pásu 

(popř. vozovky)

dálnice --- 100 m *)

I. třídy (S) I. třídy 50 m

II. a III. třídy (S) II. třídy 15 m

*) Pro povolování zřizování a provozování reklamních zařízení 250 m.



Vozidla v silničním provozu
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U vozidel se liší zejména jejich:
• vnější rozměry
• hmotnost
• rozchod, rozvor a počet náprav
• rejd
• dosažitelná rychlost (km/h)
• maximální zrychlení

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav
(vč. nákladu):

• šířka 2,55 m (s tepelně izolovanou nástavbou 2,60 m)
• délka 22,00 m
• výška 4,20 m

zdroj:   Vyhláška  č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a 
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích



Průjezdní a průchozí prostor na PK
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• Tvar a rozměry průjezdního a průchozího prostoru se stanoví 
podle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.

• Průjezdní prostor je světlý prostor určený pro silniční vozidla, 
popř. chodce a cyklisty, který se musí zachovat v celé délce 
pozemní komunikace.

• Průchozí prostor je světlý prostor určený pro chodce a cyklisty, 
který musí být zachován v celé délce pásu pro chodce a/nebo 
cyklisty.

• Souběžné průjezdní a průchozí prostory na jedné komunikaci se 
nesmí vzájemně pronikat.

• V tunelu se průjezdní průřez stanoví podle ČSN 73 7507 
Projektování tunelů pozemních komunikací.



Průjezdní a průchozí prostor na PK
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Největší povolené rozměry vozidel 
a jízdních souprav (vč. nákladu):
šířka   2,55 m (2,60 m)
délka 22,00 m
výška  4,20 m

• Šířka průjezdního prostoru b
p

se stanoví podle ČSN 73 6101 nebo 
ČSN 73 6110 jako volná (kategorijní) šířka (b) nebo dílčí volná 
šířka (b1, b2).

• Výška průjezdního prostoru h
p

je:
– 4,80 m u dálnic, rychlostních silnic a silnic I. a II. třídy
– 4,50 m u silnic III. tř. a MK rychlostních a sběrných
– 4,20 m u místních obslužných komunikací a účelových komunikací
– 5,85 m pod lehkými dopravníkovými mosty, ochrannými sítěmi, 

potrubním vedením apod.



Průjezdní a průchozí prostor na PK
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• Šířka průchozího prostoru b
c

se stanoví podle ČSN 73 
6110 v závislosti na intenzitě provozu chodců a/nebo 
cyklistů jako násobek základní šířky pruhu pro chodce 
(0,75m) a/nebo pruhu pro cyklisty (1,00 m).

• Výška průchozího prostoru h
c

je 2,50 m.



Průjezdní a průchozí prostor na PK

• V tunelu se průjezdní průřez stanoví dle 
ČSN 73 7507 Projektování tunelů
pozemních komunikací.
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Prvky příčného uspořádání PK
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• jízdní pruh(y) – standardní šířka 2,75 až 3,75 m 
(tvoří jízdní pás)

• zpevněná krajnice

• vodicí proužek / vodicí čára (její šířka započtena do 
zpevněné krajnice)

• nezpevněná krajnice

• střední dělící pás

• postranní dělící pás

• přídatné pruhy (odbočovací, připojovací, řadicí)

• přidané pruhy (stoupací, ...)

• přidružené pruhy nebo pásy

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic



Rozšíření jízdních pruhů ve směrových obloucích

2019

17

Rozšíření i zrušení se provádí náběhovým klínem na délku přechodnice, příp.
náběhovým klínem o sklonu 1:10. (Nesmí být pohledově patrné!)
U směrových oblouků se středovým úhlem α ≤ 20° a zároveň poloměrem
R0 ≥ 75 m se rozšíření jízdních pruhů zpravidla neprovádí.

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Tabulka 16 – Rozšíření jízdního pruhu ve směrovém oblouku silnice se 
základní šířkou pruhu 2,75 m; 3,00 m; 3,25 m a 3,50 m



Prvky příčného uspořádání PK18

Základní příčný sklon vozovky střechovitý 2,5 %.

2019



Návrhové kategorie silnic a dálnic
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Jednopruhové silnice

10,0 15,0 10,0

a≥
 5

,5

Rozměry v mVýhybna na jednopruhové silnici

e a e

b

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

označení S 4,0/30

Na konci jednopruhové silnice dl. ≥ 100 m se zřizuje obratiště.



Návrhové kategorie silnic a dálnic
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Dvoupruhové silnice

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Návrhová kategorie Šířka [m]
Písmenný 

znak
b

[m]

Návrhová 
rychlost

[km/h]

aa c e

S 6,5b 90 2,75 0,00 0,50
S 7,5 90 3,00 0,25 0,50
S 9,5 90 3,50 0,75 0,50
S 11,5c 90 3,50 1,75 0,50

a Základní hodnota bez rozšíření ve směrovém oblouku.
b Navrhuje se při intenzitě silničního provozu do 1000 voz/24h, při 
maximálním podílu pomalých vozidel ≤ 10 %.
c Lze modernizovat na uspořádání 2+1 podle tabulky 3.

c a c

b

ae0,25 m e 1,00 m

Na silnici I. třídy kategorie S 9,5 s
výhledovou intenzitou ≥ 10 000 voz/24h
se doporučuje zřizovat zálivy pro
nouzové zastavení vozidla ve vzájemné
vzdálenosti 500 – 1000 m v každém
jízdním směru.

označ. např. S 7,5/90



Návrhové kategorie silnic a dálnic
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Třípruhové silnice

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

• Uspořádání 2+1 má být navrženo alespoň v délce 10 km, vzdál. k místu střídání 1000-2000 m. 
• U kategorijních typů S 13,5 a S 15,25 se navrhují zálivy pro nouzové zastavení vozidla nejvýše ve vzájemné 

vzdálenosti 1000 m pro každý směr jízdy.

Návrhová kategorie Šířka [m]

Písmenn
ý znak

b 

[m]

Návrhov
á 

rychlost 
[km/h]

a1
a a2

a d c1 c2 e

S 11,5c 90 3,25 3,00 0,00 0,50 0,50 0,50
S 13,5 90 3,50 3,25 1,00b 0,50 0,75 0,50
S 15,25 110 3,50 3,25 1,75 0,50 1,75 0,50

a Základní hodnota bez rozšíření ve směrovém oblouku.
b Nejedná se o směrově rozdělenou silnici, ale o oddělení protisměrných jízdních pruhů dvojitou dělicí 
čárou souvislou (tloušťka čar 0,25 m s mezerou 0,5 m), svodidlo ani jiný dělicí prvek se neosazuje.
c Navrhuje se pouze jako modernizace stávající, zpravidla kapacitně nevyhovující, dvoupruhové silnice 
S 11,5 úpravou vodorovného dopravního značení. V úseku se dvěma jízdními pruhy v jednom směru se 
v levém jízdním pruhu omezuje dopravním značením jízda vozidel nad 3,5 t. 

b

e eda2c1 a1 c2a1 1,00 m0,25 m



Návrhové kategorie silnic a dálnic
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Třípruhové silnice

Střídání jízdních pruhů v uspořádání 2+1

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

a
a

a

min. 30,00 10,0010,00
Rozměry v m

a
a

a

60,00 60,00120,00 - 180,00
Rozměry v m

Rozšíření z jednoho jízdního pruhu na dva jízdní pruhy

Zúžení ze dvou jízdních pruhů na jeden jízdní pruh



Návrhové kategorie silnic a dálnic
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Směrově rozdělené silnice  dálnice

zdroj:  ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

Návrhová kategorie Šířka [m]
Písmenný 

znak
b

[m]
Návrhová 

rychlost [km/h]
a1/a2 c1 c2 da e b1, b2

S 20,75 90 3,25/3,25 2,50 0,25 1,25 0,50 10,25
D a S 21,5 110 3,50/3,25 1,50 0,50 3,00 0,50 9,75

S 24,5 110 3,50/3,50 2,75 0,50 3,00 0,50 11,25
D a S 25,5b,c 130 3,75/3,50 3,00 0,50 3,00 0,50 11,75
D a S 26,0b 130 3,75/3,50 3,00 0,50 3,50 0,50 11,75

D 27,5 130 3,75/3,75 3,50 0,50 3,50 0,50 12,50
D 33,5 130 3,75/3,50 3,00 0,50 3,50 0,50 15,50

a Ve středním dělicím pásu se umístí silniční záchytný systém s odpovídající úrovní zadržení. Poloha silničního záchytného systému a šířka
středního dělicího pásu se navrhne s ohledem na splnění délky rozhledu pro zastavení, viz příloha C. V odůvodněných případech lze
navrhnout rozšíření o násobek 0,5 m.
b V úsecích s přidanými pruhy ve stoupání nebo v klesání je šířka a2 = 3,75 m.
c Kategorijní typ D a S 25,5 se nově nenavrhuje.

b

e a2c1 a1 ea2 c1a1

b1

0,50 m 0,50 m
b2

1,00 m0,25 m
c2 d

c2

b

e a2c1 a1 ea2 c1a1

b1

0,50 m 0,50 m
b2

a1 a1 1,00 m0,25 m
c2 d

c2

Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice a dálnice Šestipruhová směrově rozdělená silnice a dálnice

Kategorie odvozené – souměrným rozšířením o další jízdní pruhy (š. 3,5 m) vzniknou šesti a osmipruhové
silnice nebo osmipruhové dálnice s individuálním kategorijním označením.



Funkční skupiny místních komunikací
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zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

se smíšeným provozem

nepřístupné provozu motorových vozidel



Funkční skupiny místních komunikací
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zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

funkční skupina A - RYCHLOSTNÍ B - SBĚRNÉ C – OBSLUŽNÉ

uspořádání jízdních 
pásů

zásadně
směrově

rozdělené

směrově 
rozdělené i 

nerozdělené

směrově           
nerozdělené

(popř. rozdělené)

krajnice nutné možné –

zastavovací pruh – zřizuje se zřizuje se

parkovací pruh – zřizuje se zřizuje se

návrhová
rychlost 
v km/h

běžné 
podmínky

80   (100) 50   (70) 30 – 40 – 50

obtížné 
podmínky

60    (80) 40 30

uspořádání křižovatek mimoúrovňové
úrovňové i

mimoúrovňové
úrovňové

nejmenší vzdálenost 
křižovatek v m

1000 150
50

(i bez omezení)

tratě 
veřejné 

hromadné 
dopravy

kolejové
v odůvodněných 

případech
bez omezení bez omezení

nekole-
jové

možné bez omezení bez omezení



Šířky jízdních pruhů na MK
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zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Šířka
v m

Použití Poznámka

3,50 Na rychlostních komunikacích A.
Jízdní pruh komunikace 
v průmyslové zóně.

3,25; 3,00 Na sběrných komunikacích B.
Jízdní pruh komunikace 
v průmyslové zóně  
v odůvodněných případech.

3,00 Na obslužných komunikacích C.

2,75

Na obslužných komunikacích C 
s malou intenzitou dopravy nebo 
vyhrazených jen pro osobní 
vozidla.

V odůvodněných případech a ve 
stísněných poměrech 
současného stavu také na 
komunikacích funkční skupiny B.

2,50 až 2,25

Na obslužných komunikacích C 
v odůvodněných případech jen na 
dvoupruhovém pásu (doporučena 
snížená rychlost).

Šířka 2,50 m výjimečně na 
jednopruhovém pásu při šířce 
PMK min. 3,5 m (průjezd hasičů).

Ve směrových obloucích o poloměru ≤ 250 m nutné rozšíření jízdního pruhu.



Tramvajové pásy na MK
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zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

Tramvajový pás nezvýšený Tramvajový pás zvýšený

Tramvajový pás v místě s nástupními ostrůvky



Příčné uspořádání prostoru MK
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zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

funkční skupiny A, B, C



Příčné uspořádání prostoru MK

2019
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zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

funkční skupina D – podskupina D1
(tzv. obytná ulice)



Typy místních komunikací
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Základní typy místních komunikací ve funkčních skupinách:
MR = místní komunikace rychlostní (A), MS = místní komunikace sběrná (B)

MO = míst. komunikace obslužná (C), MOk = míst. komunikace obslužná s krajnicí (C)

Označování typu místní komunikace:
• písmenný znak (MR, MS, MO, MOk)
• číslo vyjadřující počet jízdních pruhů (4, 2, 1)
• písmenné označení dalších skladebních prvků

c (zpev. krajnice), T (tramvajový pás), d (směrové dělení),
p (parkovací pruh / pás), b (autobusový / trolejbusový pruh),
a (pruh pro cyklisty), k (nezpevněná krajnice bez chodníků)

• číslo před lomítkem = šířka prostoru míst. komunikace v m (jde-li přímo o šířku
tělesa, pak se v označení typu neuvádí)

• číslo mezi lomítky = šířka hl. dopr. prostoru (volná šířka) v m
• číslo za lomítkem = návrhová rychlost v km/h

MS2Tp 24,5/19,5/50 = míst. sběr. kom. dvoupruhová s tram. pásem a park. pruhy. Šířka 
PMK 24,5 m, šířka hl. doprav. prostoru 19,5 m, návrhová/dovolená rychlost 50 km/h.

MR4dc -/24,5/80 = míst. rychl. kom. čtyřpruhová. Šířka hlav. doprav. prostoru 19,5 m, 
návrhová/dovolená rychlost 80 km/h.

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací



Typy místních komunikací
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Příklad označování:

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací



Typy příčného uspořádání prostoru MK
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funkční skupiny A a B v přechodových úsecích

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací



Typy příčného uspořádání prostoru MK
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funkční skupina B, v odůvodněných případech i C
(čtyřpruh) 

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací



Typy příčného uspořádání prostoru MK

2019

34

funkční skupiny B a C (nedělený dvoupruh) 

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

a   = 2,75 až 3,00 m
v   = 0,50 m (0,25 m)
b0 = 0,50 m (0,25 m)
cp = 1,80 až 2,25 m
ach = min. 2 x 0,75 m
e   = 0,50 m



Typy příčného uspořádání prostoru MK
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funkční skupina C s krajnicemi
(nedělený dvoupruh) 

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací



Typy příčného uspořádání prostoru MK36

funkční skupiny B a C
(směrově rozdělený dvoupruh) 

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací2019

foto: CDV v.v.i.



Typy příčného uspořádání prostoru MK37

úsporné typy funkční skupiny C (jednopruhové) 
jako obousměrné lze navrhovat při intenzitě < 500 vozidel/24 h v obou směrech

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací2019

Musí být zajištěn průjezd hasičů a vjezdy do staveb a na pozemky.
Po 80 až 100 délky musí být výhybny. 



Typy příčného uspořádání prostoru MK38

úsporné typy funkční skupiny C (jednopruhové) 
jako obousměrné lze navrhovat při intenzitě < 500 vozidel/24 h v obou směrech

zdroj:  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací2019

Musí být zajištěn průjezd hasičů a vjezdy do staveb a na pozemky.
Po 80 až 100 délky musí být výhybny. 


