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Rozhled pro zastavení – délka rozhledu Dz :

• Je to vzdálenost mezi vozidlem a překážkou 
na jízdním pásu nutná pro včasné zastavení 
vozidla při jízdě návrhovou rychlostí.

•Musí být zajištěna na všech pozemních 
komunikacích v celé jejich délce.

•Na jednopruhových obousměrných 
komunikacích nutno zajistit dvojnásobnou délku 
rozhledu pro zastavení !!!
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Rozhledy na pozemních komunikacích



Rozhled pro zastavení – délku rozhledu Dz tvoří:

• dráha projetá vozidlem za dobu postřehu a reakce

• na silnicích/dálnicích doba postřehu a reakce 1,5 s

• na místních komunikacích doba postřehu a reakce 1,0 s

• brzdná dráha závisí na

• rychlosti vozidla v (km/h)

• podélném sklonu komunikace s (%)

• drsnosti vozovky (předepsaná normou) - souč. brzdného 
tření fv

• kvalitě pneumatiky vozidla (předepsané parametry)

• bezpečnostní odstup rovnající se zaokrouhlení vypočtené 
délky rozhledu na nejblíže vyšších

• 10 m pro vn ≥ 80 km/h

• 5 m  pro vn < 80 km/h
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Rozhled pro zastavení – délka rozhledu Dz se stanoví:

• výpočtem podle ČSN 73 6101 – příloha A

• pro silnice/dálnice s dobou postřehu a reakce 1,5 s

• pro místní komunikace s dobou postřehu a reakce 1,0 s

• na silnicích a dálnicích dle ČSN 73 6101 – tab. 8

• na místních komunikacích dle ČSN 73 6110 – tab. 7
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Rozhledy na pozemních komunikacích
Základní délka rozhledu pro zastavení Dz´

Dz´ = lr + lbr (m)
se skládá z:

2018

a) dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce

na silnici (m);  na místní komunikaci (m)

Reakční doba řidiče - na silnicích 1,5 s; na míst. komunikacích 1,0 s.
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b) brzdné dráhy vozidla:                                                    (m)

zdroj: ČSN 73 6101 – příl.A
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Výsledná délka rozhledu pro zastavení Dz

Dz = Dz´+ bv1 = lr + lbr + bv1 (m)
se skládá z:

a) dráhy projeté vozidlem za dobu postřehu a reakce

c) bezpečnostního odstupu zastaveného vozidla od překážky (5 nebo 10 m)

b) brzdné dráhy vozidla
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Rozhled pro zastavení – délka rozhledu Dz :
• silnice / dálnice   ČSN 73 6101 – tab. 8
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Rozhled pro zastavení – délka rozhledu Dz :
• místní komunikace   ČSN 73 6110 – tab. 7
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2016 zdroj: ČSN 73 6110

11
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Rozhled pro předjíždění:

• Pro umožnění předjíždění se vkládají do trasy směrově nerozdělené 
dvoupruhové silnice úseky s délkou rozhledu minimálně 4x Dz,0 . 

• Délka rozhledu pro předjíždění má být zajištěna na co možná největší 
délce silnice.

• Na místních komunikacích délka podle tabulky 8 v ČSN 73 6110.
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zdroj: ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110



Rozhled pro zastavení – délka rozhledu Dz :
• Poloha rozhledového paprsku dle ČSN 73 6101 –

přílohy C a D
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Rozhledy v návrhu pozemních komunikacích

Výška oka řidiče  h1 = 1,0 m
Výška překážky   h2 dle tabulky

zdroj: ČSN 73 6101

rozhledový paprsek

h2 

h1

Dz



Rozhled pro zastavení – ve směrovém oblouku

11

2018

Rozhledy v návrhu pozemních komunikacích

zdroj: ČSN 73 6101
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Rozhled pro předjíždění:
• Poloha rozhledového paprsku dle ČSN 73 6101 – příloha 

C
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Rozhledy v návrhu pozemních komunikacích

zdroj: ČSN 73 6101

Výška oka řidiče  h1 = 1,0 m

rozhledový paprsek
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4x Dz,0



Rozhled pro předjíždění – ve směrovém oblouku
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Rozhledy v návrhu pozemních komunikacích

zdroj: ČSN 73 6101
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Rozhled pro zastavení – ve výškovém oblouku
vypuklém (vrcholovém)
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Rozhledy v návrhu pozemních komunikacích

zdroj: docs.autodesk.com

Výška oka řidiče  h1 = 1,0 m Výška překážky   h2



Rozhled pro zastavení – ve výškovém oblouku
vydutém (údolnicovém)
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Rozhledy v návrhu pozemních komunikacích

zdroj: docs.autodesk.com


