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KŘIŽOVATKY



Studijní literatura

2020

České technické normy:

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic. Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, 2018. Dostupné na www.agentura-cas.cz/csn-online

• ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích. 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012. Dostupné na 
www.agentura-cas.cz/csn-online

• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Český normalizační institut, 
2006. Dostupné na 
https://www.unmz.cz/files/normalizace/%C4%8CSN%2073%206110/74506.pdf

Přístup do plnotextové databáze českých technických norem (ČSN online) je zpoplatněn (na 6 
měsíců za 1000 Kč) - viz ceník na
http://www.agentura-cas.cz/sites/default/files/public/download/Infocentrum/CSNonline/CENIK-CAS.pdf

Technické podmínky Ministerstva dopravy – dostupné na http://www.pjpk.cz/technicke-
podminky-tp/ : 

• TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních 
komunikacích, 2017.

Vzorové listy pozemních komunikací – dostupné na http://www.pjpk.cz/vzorove-listy-staveb-
pozemnich-komunikaci-vl/ : 

• VL 3 Křižovatky, 2012.

Slovník dopravní terminologie. Dostupný na http://www.slovnikdopravy.cz/
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Pojmy a definice

2020
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Křižovatka - místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo stýkají. Za křižovatku se 
nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné účelové komunikace na jinou pozemní 
komunikaci vyšší kategorie.

Úrovňová křižovatka - pozemní komunikace se protínají nebo stýkají v téže úrovni.

Mimoúrovňová křižovatka - vzájemné propojení pozemních komunikací křížící se v různých 
výškových úrovních.

Světelně řízená křižovatka - provoz na ní je řízen světelnými, případně i doprovodnými 
akustickými signály.

Konvenční křižovatka (úplná) – křižovatka, na které se všechny křižovatkové pohyby 
uskutečňují v oblasti křižovatky.

Nekonvenční křižovatka – křižovatka, na které se uskutečňuje jen část křižovatkových pohybů 
a zbývající pohyby se provádějí mimo oblast křižovatky, nebo v jiné úrovni křižovatky.

Křížení - 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, popřípadě s jinými zařízeními nebo vedeními.

Mimoúrovňové křížení - křížení, při němž se kříží pozemní, popřípadě i drážní komunikace 
vedené v různých výškových úrovních; podle vzájemné výškové polohy komunikací se 
rozeznává:

– nadjezd;
– podjezd;
– nadchod;
– podchod.



Pojmy a definice

2020
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Přejezd - úrovňové křížení pozemní komunikace s drážní komunikací, popř. úrovňové křížení 
cyklistického pruhu s jiným dopravním pruhem pozemní komunikace.

Přechod - místo na pozemní komunikaci, vyznačené příslušnými dopravními značkami, určené 
pro přecházení chodců přes jízdní pásy/pruhy, popř.. úrovňové křížení pozemní komunikace 
pro pěší s dráhou.

Hranice křižovatky (ze stavebního hlediska) je čára spojující krajní body příčných řezů 
křížících se pozemních komunikací v místě, v němž se mění jejich původní příčný řez pro 
konstrukční uspořádání křižovatky (začátek odbočovacího pruhu, konec připojovacího pruhu, 
začátek zakřivení nároží).

Paprsek křižovatky je úsek pozemní komunikace v oblasti křižovatky od místa průsečíku os 
křížících se komunikací k hranici křižovatky.

Větev křižovatky je jízdní pruh nebo pás, který propojuje pozemní komunikace v oblasti 
křižovatky.
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Pojmy a definice 6

Průplet - jízdní manévr, při kterém dochází k postupnému připojování a odbočování vozidel ke
křížení vozidel pod malým úhlem (≤15°).

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

průplet v křižovatce
průplet v mezikřižovatkovém úseku



Pojmy a definice 7

Střetný (kolizní) bod - místo na křižovatce, na němž dochází k vzájemnému křížení, 
připojování nebo rozvětvování jízdních směrů. Podle vzájemného vztahu střetávajících se 
směrů se rozeznává:

– křižný bod
– přípojný bod
– odbočný bod 

Odsazená 
křižovatkaPrůsečná 

křižovatka



Druhy a typy křižovatek
Druh:    Úrovňová křižovatka 
Uspořádání Typ Stupeň usměrnění doprav. proudů

- bez určení 
přednosti
v jízdě
dopravním 
značením

- s určením 
přednosti
v jízdě
dopravním 
značením

- se světelnou 
signalizací

- styková

- průsečná

- vidlicová

- odsazená

- hvězdicová

- nekonvenční

- okružní
- s 1 jízd.pruhem
- se 2 a více 
jízd. pruhy

- mini
- zvláštní

- s dopravním značením určujícím 
přednost v jízdě

- s dělícím ostrůvkem na hl. 
komunikaci

- s dělícím pruhem na vedlejší 
komunikaci

- s řadícími pruhy pro odboč. 
vlevo

- s připojovacími pruhy

- s dopravními ostrůvky a dělícími 
pásy

- s nepojížděným ostrovem

- s částečně pojížděným střed. 
ostrovem

- s občas pojížděným střed. 
ostrovem

- se spojovací větví pro odboč. 
vpravo

- s turbínovým uspořádáním jízd. 
pruhů na okružním jízdním pásu

zdroj: ČSN 73 6102
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styková kolmá

styková šikmá

průsečná 
šikmá

průsečná kolmá

vidlicová

odsazená

hvězdicová

okružní



Druhy a typy křižovatek

Úhel křížení úrovňových křižovatek - přípustný 75 °až 105 °

zdroj: ČSN 73 6102

Možnosti rekonstrukce
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Druhy a typy křižovatek
Druh:    Mimoúrovňová křižovatka 

Uspořádání Typ Stupeň usměrnění doprav. proudů

s křižnými 
body

(na méně 
významné 

komunikaci)

-kosodélná
-jednovětvová
-osmičková
-deltovitá
-nekonvenční

-s dělícím ostrůvkem na vedlejší kom.
-s přídatnými pruhy pro odbočení vlevo
-s přídatnými pruhy pro odbočení vpravo
-s připojovacími pruhy

s 
průpletovými

úseky
(s vyloučením
křižných bodů)

-srdcovitá
-čtyřlístková
-trojlístková
-dvojlístková
-prstencovitá

-s přídatnými pruhy
-s kolektorovými pásy

bez 
průpletových

úseků
(ale s vratnými 
větvemi, křižné 
body vyloučeny)

-trubkovitá
-trubkovitá 

sdružená
-trubkovitá 

dvojlístková

útvarová
(bez křižných 

bodů, průpletů a 
vratných větví)

-rozštěpová
-spirálová
-turbinová
-hvězdicová

zdroj: ČSN 73 6102
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kosodélná

jednovětvová

prstencovitá

čtyřlístková

trubkovitá

rozštěpová



Větve  mimoúrovňových křižovatek
přímá (direktní) polopřímá (semidirektní) vratná (indirektní)

zdroj: ČSN 73 6102
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návrhová 
rychlost 
v km/h

největší
podélný 

sklon 
v %

80 – 70 3 – 5 

60 4 – 6

50 – 40 5 – 7

40 – 30 6 – 8

Podélný sklon větve



Podklady k návrhu křižovatky
Situace stávajícího stavu alespoň v měř. 1: 500

Údaje o křižujících se komunikacích
- výhledové kategorie komunikací
- výhledové intenzity dopravy
- výhledové skladby dopravních proudů (poloměry, rozhledy)
- výhledové zavedení trasy MHD

Údaje o intenzitách dopravy hodinové průměrné a špičkové:
- sčítání při rekonstrukci existujících křižovatek
- směrový průzkum v oblasti nově zřizované křižovatky
- výpočet dopravních vztahů u novostaveb např. hypermarketů 

Údaje o dopravních nehodách
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Zásady návrhu křižovatky
Návrhové období - 20 let od uvedení křižovatky do provozu

Homogenita tahu - přihlíží se k řešení předchozí i následující křižovatky 

U mimoúrovňového křížení - méně významný proud má odbočovat ze silnějšího 

Bezpečnost provozu:
- včasná předvídatelnost a postřehnutelnost křižovatky 
- přehlednost křižovatky 
- jednoznačná srozumitelnost organizace dopravy na křižovatce 
- zajištění psychologické jistoty řidiče



Vhodná poloha křižovatky v trase komunikace

Vždy musí být zajištěn rozhled pro zastavení ve směrovém 
i výškovém oblouku i rozhledové trojúhelníky v křižovatce.
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Vzájemná vzdálenost křižovatek14

Pokud je problém s dodržením vzdálenosti mezi 
křižovatkami, je možno navrhnout tzv. 
kolektorový pás. 

Kromě vzdálenosti podle tabulek je nutno přezkoumat i délku průpletu 
v mezikřižovatkovém úseku úrovňových křižovatek a délku front 
tvořících se na vjezdech.



Vzájemná vzdálenost křižovatek dle ČSN 73 6101

Vzdálenost se měří od konce připojovacího pruhu předcházející křižovatky po 
začátek odbočovacího pruhu následující křižovatky.

Při absenci těchto pruhů se rozumí vzdálenost mezi průsečíky os silnic.

Při rekonstrukcích a v blízkosti velkých sídel a průmyslových aglomerací lze v 
odůvodněných případech vzdálenosti zmenšit až na 50 %.
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Vzájemná vzdálenost křižovatek dle ČSN 73 6110
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

nekolejové možné bez omezení bez omezení

Vzdálenost se měří mezi průsečíky os komunikací. Na průjezdních úsecích dálnic 
a směr. rozděl. silnic se vzdál. měří mezi připoj. a odboč. pruhem.
Na rychl. MK musí být dodrženy délky připojovacích a odbočovacích pruhů.
Při rekonstrukcích lze vzdálenosti zmenšit.
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Určení druhu a typu křižovatky
orientačně dle max. kapacity křižovatek z tabulky v ČSN 73 6102 – Z1
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Určení druhu a typu křižovatky

Okružní křižovatka je vhodná v případech, když: 

- má křižovatka více než 4 paprsky

- nelze upravit nevhodný úhel křížení

- je třeba tvarem křižovatky zdůraznit konec komunikace
s vyšší návrhovou rychlostí (např. na začátku obce)

- je potřeba lokálně zklidnit dopravu

- je třeba zajistit plynulý provoz na všech paprscích křižovatky
(odstraní extrémní čekací doby na vedlejší při vjezdu do silně
dopravně zatížené hlavní ulice)
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Nároží a větve úrovňových křižovatek

Příčný sklon s ohledem na malou rychlost vozidel v rozmezí 
od 5% do – 3,5 %.

Výsledný sklon pro zajištění odvodnění se požaduje :
- alespoň 0,5 %
- v obtížných poměrech nejméně 0,3 % 

Parametry větví – viz ČSN 73 6102.

zdroj: ČSN 73 6102
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Nároží úrovňových křižovatek

Nejmenší R0
v m

Vozidlo
dovo-
lený

dopo-
ručený

5,00 6,00
osobní a dodávkový 

automobil

7,00 8,00
malý a střední nákladní 

automobil, linkový autobus

9,00 10,00
velký nákladní automobil, 

dálkový autobus, návěsová 
souprava

12,00 15,00
kloubový autobus, 

přívěsová souprava

Silnice (ČSN 73 6102)

zdroj: ČSN 73 6102
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Místní komunikace (ČSN 73 6110)

Středový 
úhel
ve 

stupních

Nejmenší poloměr obruby 
na vnitřní straně

oblouků při předpokládaném 
běžném provozu

pouze osobních nebo 
nákladních

automobilů délky 9 m a 
menší

silničních 
vozidel
delších 
než 9 m

komuni-
kace

sběrné

komunikace 
obslužné, 

pěší a 
obytné zóny

do 30°

45°

60°

75°

90°

≥ 105°

15,0  
12,0 
8,0 
6,0 
6,0 
6,0

9,0
7,0
5,0
4,0
4,0
3,0

15,0
12,0
10,0
10,0
10,0
8,0



Přídatné pruhy na křižovatkách

zdroj: ČSN 73 6102

Odbočovací pruhy:

Připojovací pruhy:

- pro odbočení vpravo
- pro odbočení vlevo

- pro připojení zprava
- pro připojení zleva

Přídatné pruhy se nenavrhují na silnicích S 6,5 a S 4,0 a na míst. komunikacích D1.
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Parametry přídatných pruhů – detailně viz ČSN 73 6102.



zdroj: ČSN 73 6102

se zastavením na ÚK

22Přídatné pruhy na křižovatkách

bez zastavení na ÚK

Odbočovací pruh pro odbočení vpravo

na MÚK



23Přídatné pruhy na křižovatkách

vodorovné dopr. značení
Odbočovací pruh pro odbočení vlevo na UK

střední dělící ostrůvek

ve středním dělícím pásu

zdroj: ČSN 73 6102



Možnosti úprav pro levé odbočení

zdroj: ČSN 73 6102

Zkrácený pruh pro odbočení vlevo – při stísněných podmínkách
na místních komunikacích s rychlostí max. 50 km/h

Čekací úsek Lc se navrhuje nejméně o 1 m 
delší než nejdelší projektem předpokládané 
vozidlo (min. však 10 m).
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Rozšíření jízdního pruhu na 5,5 m pro vlevo odbočující vozidla

na místních a účelových komunikacích 
s rychlostí max. 70 km/h

pro nejvýše 50 vozidel/h odbočujících vlevo
na silnicích s rychlostí do 80 km/h



Připojovací pruh na úrovňové křižovatce

Vždy se navrhují na komunikacích s návrhovou rychlostí ≥ 80 km/h.

Na ostatních komunikacích dle místních podmínek v odůvodněných 
případech, lze přiměřeně zkrátit dle ČSN 73 6102. 

zdroj: ČSN 73 6102

Připojovací pruh vpravo od průběžného jízdního pásu
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Připojovací pruh na úrovňové křižovatce

Lze navrhnout pouze na stykových křižovatkách dvoupruhových 
pozemních komunikací s pruhem pro odbočení vlevo tam, kde:
- nastalo nebo do 20 let nastane překročení požadované ÚKD
- je to účelné s ohledem na bezpečnost dopravního provozu

zdroj: ČSN 73 6102

Připojovací pruh vlevo od průběžného jízdního pásu
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Podle místních podmínek v zastavěném území při vn ≤ 50 km/h lze 
dle ČSN 73 6102 délku zrychl. úseku La zkrátit až na 20 m. 



Připojovací pruh na mimoúrovňové křižovatce

Vždy se navrhují na komunikacích s návrhovou rychlostí ≥ 80 km/h.

Na ostatních komunikacích se navrhují dle místních podmínek jen 
v odůvodněných případech, lze přiměřeně zkrátit dle ČSN 73 6102. 

zdroj: ČSN 73 6102

Připojovací pruh vpravo od průběžného jízdního pásu
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Minimalizace počtu kolizních bodů

průsečná úrovňová 
křižovatka

jednopruhová okružní 
křižovatka
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Rozdělení okružních křižovatek dle revize TP 135

zdroj: ČSN 73 6102, TP 135
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ČSN 73 6102

Pro účely TP 135 se OK rozdělují 
do tří skupin: 

• miniokružní (MOK)   D ≤ 23 m

• jednopruhové (JOK) D ≥ 23 m

• turbo-okružní (TOK) 



Zvláštní okružní křižovatka 
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Miniokružní křižovatky 31

MOK
vnější průměr D ≤ 23 m 

zdroj: revize TP 135



Prvky jednopruhových okružních křižovatek 32

zdroj: revize TP 135

JOK
vnější průměr D ≥ 23 m 



Průjezd jednopruhovou okružní křižovatkou

zdroj: ČSN 73 6102
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Poloha paprsku na okružních křižovatkách

optimální nevhodné méně vhodné

zdroj: ČSN 73 6102, TP 135
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Poloha přechodu na okružních křižovatkách



Prvky jednopruhových okružních křižovatek

pojížděný prstenec 
správně navržený

35

pojížděný prstenec nesprávně 
navržený – pojíždí se 

středový ostrov



Turbo okružní křižovatky (spirálovité uspořádání) 36

TOK

zdroj: revize TP 135



Turbo okružní křižovatky (spirálovité uspořádání)
37

zdroj: revize TP 135

Typ základní 

Typ propnuté koleno 

Typ vejce 

Předpokládaná
kapacita 2800 voz/h 

Předpokládaná
kapacita 2700 voz/h 

Typ koleno 

Předpokládaná
kapacita 2900 voz/h 

Předpokládaná
kapacita 3200 voz/h 



Rozhledy na křižovatce
Výhled z místa řidiče

38

zdroj: ČSN 73 6102



Posouzení rozhledů vychází z:

- dovolené rychlosti v daném místě podle zvláštního 
předpisu (zákon č. 361/2000 Sb.)

- dosažitelné mezní rychlosti Lm (km/h) v místech, kde v okolí 
posuzovaného místa je takové dopravně technické uspořádání, 
které donutí řidiče snížit rychlost (např. směr. oblouk)

kde: g je gravitační zrychlení 9,81 m/s2

R poloměr směr. oblouku (m)
p dostředný příčný sklon (%)
f využitelná hodnota souč. adheze, pro výpočet f = 0,25

Rozhledové poměry se prokazují rozhledovými poli a tzv. 
rozhledovými trojúhelníky, které musí být prosté všech 
překážek bránících v rozhledu.

zdroj: ČSN 73 6102

( ) ( )pfRpfRgLm ⋅+⋅⋅=⋅+⋅⋅⋅= 01,012701,06,3
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Rozhledový bod vozidla :
- na vedlejší komunikaci reprezentuje oči řidiče a je 
umístěn v ose vozidla ve vzdálenosti 2,00 m od přídě 
vozidla a ve výšce:

1,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 1 (vždy*)
2,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 2,3 a 4 (možné*)

- na hlavní komunikaci je to bod přídě vozidla v jeho ose
ve výšce 1,0 m nad vozovkou

zdroj: ČSN 73 6102

*)
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Rozhledový paprsek je spojnice rozhledového bodu vozidla na vedlejší 
komunikaci a části vozidla přijíždějícího po hlavní komunikaci ve výšce 
alespoň 0,5 m nad vozovkou. 



Překážka rozhledu je prvek bránící rozhledu z hlediska:

- směrového, výškového a příčného uspořádání křižujících 
se komunikací

- polohy a výšky příslušného prvku

- rozhledových bodů vozidel

Překážka rozhledu může být:

a) trvalá – budovy, ploty, zdi, protihlukové stěny, terén, 
stromy, křoviny, .... a také svodidla ocelová i betonová

b) přechodná – parkující vozidla, skupiny chodců, sezónní 
vegetace, shrnutý nebo navátý sníh, ...

zdroj: ČSN 73 6102

Rozhledy na úrovňové křižovatce
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Rozhledové pole před křižovatkou

Jestliže nelze zajistit rozhled na dopravní značku před 
křižovatkou, navrhne se osazení předběžné značky
a doporučuje se doplnit ji žlutým přerušovaným světlem 
a/nebo zvýrazněným podkladem v zastavěném území a 
zastavitelné ploše. 

zdroj: ČSN 73 6102
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Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce
Nejdelší strana rozhledového trojúhelníku je přímka 

spojující rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci 
s rozhledovým bodem vozidla na hlavní komunikaci.

Za překážku rozhledu se považují prvky v rozhledovém 
trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m 
pod úrovní příslušného rozhledového paprsku.

Za překážku rozhledu se nepovažují prvky, které přesahují 
výšku 0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku, 
ale:

- mají šířku do 0,15 m (např. sloupky dopravních značek, sloupy 
veřejného osvětlení, stromy)

- jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a
nevytvářejí řady, které z určitých míst komunikace zacloňují 
rozhled

- stromy o průměru kmene do 0,15 m musí mít větve nejméně
2,0 m nad úrovní příslušných rozhledových paprsků 

zdroj: ČSN 73 6102
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Nelze-li na křižovatce umožnit rozhled pro uvažovanou
rychlost na hlavní komunikaci, s ohledem na neodstranitelné
překážky rozhledu a/nebo umístění v trase s malými poloměry
směrových oblouků, je možné:

- snížit dovolenou rychlost a umožnit tak dosažitelné rozhledy
navržením vhodných dopravně technických opatření. Tato
opatření (mimo okružní křižovatky) se nenavrhují na silnicích
I. tř. a sběrných místních komunikacích označených jako hlavní.

- upravit podmínky pro bezpečnost silničního provozu využitím
dopravních opatření (např. zjednosměrnění provozu, úprava
průjezdu křižovatkou) nebo místní úpravou provozu (poptávkové
nebo zabezpečené SSZ s trvalým provozem, dopravní značky a
zařízení, dopravní zrcadla).

zdroj: ČSN 73 6102
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Varianty uspořádání provozu na křižovatce pro stanovení 
rozhledových trojúhelníků:

Uspořádání A – křižovatka s předností v jízdě určenou dopravní 
značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“na vedlejší komunikaci.

Uspořádání B – křižovatka s předností v jízdě určenou dopravní 
značkou „Dej přednost v jízdě“na vedlejší komunikaci.

Uspořádání C – křižovatka s předností v jízdě zprava (bez 
vyznačení přednosti dopravním značením)

Všechny průsečné a stykové křižovatky musí mít zajištěn rozhled 
ve shodě s uspořádáním A (STOP) bez ohledu na způsob 
úpravy přednosti v jízdě.

Místní komunikace funkční skupiny D1, provozované jako obytné 
nebo pěší zóny, se posuzují pouze na uspořádání A (STOP). 

Při krátké vzdálenosti křižovatek se mohou trojúhelníky překrývat.

zdroj: ČSN 73 6102

Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce
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Pro průsečné a stykové křižovatky jsou z hlediska zajištění rozhledu nejnáročnější tyto pohyby:

a)odbočení vlevo z vedlejší komunikace 

vzhledem k vozidlu přijíždějícímu 

ke křižovatce po hlavní komunikaci zprava

b)odbočení vpravo z vedlejší komunikace 

vzhledem k vozidlu přijíždějícímu 

ke křižovatce po hlavní komunikaci zleva

bez možnosti předjíždění 
na hlavní komunikaci

s možností předjíždění 
na hlavní komunikaci

již nerozlišujeme předjíždění 
na hlavní komunikaci
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uspořádání A - značka „Stůj, dej přednost v jízdě“ na vedlejší komunikaci

Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce47

s možností předjíždění 
na hlavní komunikaci 

bez možnosti předjíždění 
na hlavní komunikaci 

zdroj: ČSN 73 6102



uspořádání B - značka „Dej přednost v jízdě“ na vedlejší komunikaci

Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce48

zdroj: ČSN 73 6102

s možností předjíždění 
na hlavní komunikaci 

bez možnosti předjíždění 
na hlavní komunikaci 



bez úpravy přednosti v jízdě (přednost zprava)

Pro uspořádání C se zajistí rozhled jako při uspořádání B s tím, že na 
všech ramenech se rozhledové trojúhelníky umístí tak, že jejich delší 
odvěsna se umístí na paprsek křižovatky s předností v jízdě a kratší 
odvěsna na paprsek křižovatky připojovaný zleva.

zdroj: ČSN 73 6102

Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce
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Skupiny vozidel pro určení rozhledu na úrovňové křižovatce 

Sku-
pina

Vozidla zastupující 
skupinu

Délka 
vozidla v m

Rovnoměrné 
zrychlení v m/s2

1
osobní a dodávkový 

automobil
6,00 2,2

2

vozidlo pro odvoz 
odpadu

nákladní automobil, 
autobus

10,00 1,7

3
kloubový autobus

jízdní souprava
18,00 1,3

4
nejdelší vozidlo podle 
zvláštního předpisu1) 22,00 1,2

zdroj: ČSN 73 6102

Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce
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Požadavky na zajištění rozhledu na úrovňových křižovatkách 
Komunikace Hlavní komunikace

Účelová 
kom.

MK funkční skupiny Silnice

D1 C B

Ved-
lejší

ko-
muni-
kace

Účelová 
komunikace

1b, 2 1b, 2 1b, 2, 3e, 
4d

1b, 2 1b, 2, 3e, 
4d

MK

D1 1b, 2 2 2, 3a 2

C 2, 3a 2, 3a 2, 3a

B 2, 3a, 
4d

2, 3a, 4d

Silnice - 2c, 3, 4d

a Komunikace s autobusovou dopravou.
b Připojení vedlejších komunikací a dopravních ploch vyhrazených pro

osobní a dodávkové automobily.
c Křižovatky silnice III. třídy se silnicí III. třídy nebo silnice II. třídy se silnicí

III. třídy (silnice kategorijních typů S 4,0; S 6,5 a S 7,5).
d Sjezdy nových lesních cest a křižovatky s výskytem vozidel délky 22,00 m.
e Sjezdy nových polních cest.

zdroj: ČSN 73 6102
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Výpočtový model pro určení rozhledu na úrovňové
křižovatce je uveden v ČSN 73 6102 – příloha E. Podle něj se
počítají všechny případy úrovňových křižovatek, které nejsou
uvedeny jako standardní případy v tabulkách normy.

Délky stran rozhledových trojúhelníků pro vybrané standardní
podmínky jsou uvedeny v tabulkách v ČSN 73 6102 v členění 
dle skupin vozidel a pro čtyři typická příčná uspořádání
hlavní komunikace (se šířkou jízdních pruhů 3,5 m):

a) dvoupruhová komunikace

b) třípruhová komunikace (dvoupruhová komunikace s přídatným 
pruhem pro odbočení vlevo, silnice 2 + 1)

c) čtyřpruhová komunikace se středním dělicím pásem celkové 
šířky 4,0 m (0,5 + 3,0 + 0,5)

d) čtyřpruhová komunikace se středním tramvajovým pásem 
šířky 7,0 m

zdroj: ČSN 73 6102

!
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uspořádání A

zdroj: ČSN 73 6102
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uspořádání B

zdroj: ČSN 73 6102
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uspořádání B

zdroj: ČSN 73 6102
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Rozhledové trojúhelníky na úrovňové křižovatce
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zdroj: ČSN 73 6102

Rozhledové pole na úrovňové křižovatce
při odbočování vlevo z hlavní komunikace
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Rozhledy na okružní křižovatce

zdroj: revize TP 135
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