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Funkční skupina D - nemotoristické komunikace a 
komun. se smíšeným provozem

- vyloučený nebo omezený přístup motorové dopravy
- určené především pro cyklistický nebo pěší provoz

podskupina D1  - komunikace se smíšeným provozem

podskupina D2  - komunikace nepřístupné provozu 
motorových vozidel

- pěší zóny
- obytné zóny 

- komunikace pro cyklisty (cyklistické pruhy, pásy, stezky)
- komunikace pro chodce (chodníky, stezky pro chodce, 

průchody, schodiště)
- stezky pro chodce a pro cyklisty

(funkčně podobné MK funkční skupiny C obslužné bez chodníků a s krajnicemi)

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace se smíšeným provozem (D1)

Zklidňování komunikací se smíšeným provozem:

dopravně organizačním opatřením (dopravní značení):
- odvedení průjezdní a nákladní dopravy
- vymezení časů pro obslužnou motorovou dopravu
- omezení stání motorových vozidel
- vyřešení odstavování vozidel v docházkové vzdálenosti
- vyřešení dostupnosti MHD v docházkové vzdálenosti

stavebním opatřením k zajištění snížené rychlosti vozidel:
- úprava směrového vedení (zalomení) trasy v přímé ulici
- zúžení vozovky na vjezdu do zóny
- chodníkový přejezd na vjezdu do zóny
- zpomalovací prahy
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Pěší zóny (D1)

Motorová doprava může být:
- dovolena - za stanovených podmínek (obslužná i MHD)
- vyloučena - pěší ulice (obsluha budov ze zadních traktů)

Vjezd musí být osazen příslušnou dopravní značkou. 
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Obytné zóny (D1)

Přímá obsluha všech objektů - za stanovených podmínek. 

Pobytová funkce – převládá nad dopravní.

Parkovací plochy – pouze pro osobní automobily.

Vjezd musí být osazen příslušnou dopravní značkou. 
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Pěší a obytné zóny (D1)

- vjezd se stavebně upraví - zajištění snížení rychlosti vozidel 
(vjezd přes snížený obrubník nebo zpomalovací práh)

- zpevněné plochy obvykle v jedné úrovni
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Pěší a obytné zóny (D1)

- uspořádání musí umožňovat bezpečný a samostatný pohyb 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace

(funkční systém přirozených nebo umělých vodících linií) 

- vhodný zpevněný povrch a osvětlení

- doprovodná zeleň, lavičky a další zařizovací předměty

- zajistit volný průchod pro osoby s omez. schopností pohybu
(min. volná šířka 90 cm u ojedinělé překážky,

souvislý úsek min. 2 x 75 cm = 150 cm) 

zdroj: ČSN 73 6110
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Podrobnosti návrhu obytných a pěších zón jsou uvedeny 
v TP 103 Navrhování obytných a pěších zón.



Pěší a obytné zóny (D1)
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Pěší a obytné zóny (D1)

Standardní hmatové úpravy v místě vjezdu do obytné nebo pěší zóny 
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Místní obslužné komunikace funkční skupiny C

Komunikace bez chodníků se smíšeným provozem v 
hlavním dopravním prostoru:

- při nízké intenzitě motorových vozidel do 500 voz/ 24 hod 
v obou směrech

- v převážně obytné zástavbě v okrajových částech obcí

- v malých obcích 

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro chodce (D2)

Zřizují se v sídelních útvarech jako:

- pásy pro chodce – v přidruženém prostoru

- stezky pro chodce – vedené v samostatných trasách

Oddělený provoz chodců ve vztahu k ostatní dopravě. 

Doporučený stupeň oddělení pěší od motoristické dopravy 
co největší podle tabulky 15 v ČSN 73 6110 a podle místních 
podmínek (u rekonstrukcí v odůvodněných případech není 
nutno dodržet).

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro chodce (D2)

Pruhy pro chodce – min. šířka 0,75 m

Pásy pro chodce:

- min. 2 pruhy pro míjení
- lépe 3 pruhy pro předcházení
- výjimečně ve stís. podm. 1 pruh šířky 1,0 m v délce max. 50 m

Stezky pro chodce – šířka:

- obvykle 3,0 m
- výjimečně 1,5 m

Chodník = pás pro chodce v přidruženém prostoru:

- přiléhající k hlavnímu dopravnímu prostoru v těsné zástavbě
- oddělený postranním dělícím pásem šířky min. 1 m, lépe 3 m

Příklady příčného uspořádání chodníků v přidruženém prostoru 
– viz obrázky č. 27 až 32 v ČSN 73 6110.

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro chodce (D2)

zdroj: ČSN 73 6110
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Chodník s ojedinělou překážkou vedený podél 
souvislé zástavby, resp. podél volného prostoru 

(zeleně)

Ojedinělé bodové překážky mohou zasahovat do volné šířky:
- při vzájemné vzdálenosti nad 10 m
- při zachování průchozí šířky 0,90 m pro vozíčkáře

?

Chodník vedený podél souvislé zástavby,
resp. podél volného prostoru (zeleně)



Komunikace pro chodce (D2)

Trasy – vést logicky s ohledem na psychologii chodců 
hledajících nejkratší cestu

Světlá výška průchozího prostoru :

- 2,20 m minimálně 
- 2,50 m v podloubí (podle místních podmínek lépe 3,5 m) 
- 2,50 m při společném provozu s cyklisty

Největší podélný sklon :

- 8,33 % (1:12) – „bezbariérový“ sklon
- výjimečně 12,5 % (1:8) – ve stáv. zástavbě, musí být vyznačena 

objízdná bezbariérová trasa

Příčný sklon :

- max. 2 % (zpravidla klesá k obrubníku, odvodňovacímu proužku)

Výsledný sklon – min. 0,5 %
zdroj: ČSN 73 6110 a Příloha č. 2 k Vyhl. 398/2009 Sb.
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Komunikace pro chodce (D2)

Odpočívadla
o délce min. 1,50 m se sklonem pouze v jednom směru max. 1:50 
(2,0 %) – nutné v úsecích delších než 200 m s podélným sklonem 
> 5,0 % (1:20)

Schodiště
se vkládá, není-li možno dodržet max. podélný sklon

Objezd
pro osoby s omezenou pohyblivostí nutno vyznačit u ramp při 
větším sklonu než 1:12 a u schodišť

zdroj: ČSN 73 6110 a Příloha č. 2 k Vyhl. 398/2009 Sb.
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Komunikace pro chodce (D2)

Bezpečnostní odstupy :

- 0,50 m     odstup od jízdního pásu nebo pruhu pro cyklisty;
lze snížit na 0,25 m ve stísněných podmínkách
při rychlosti vozidel do 30 km/h

- 0,25 m    odstup od zástavby nebo pevné překážky;

- lze zcela vypustit ve stís. podm. podél zástavby,
- má se zvětšit o 0,50 m podél budov s četnými 

vchody a výklady 

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro chodce (D2)

Zvýšené chodníky oddělené obrubníkem s výškovým rozdílem:

- 0,10 až 0,20 m odrazový, u rekonstrukcí nejméně 0,08 m
- do 0,08 m snížený u samostatných sjezdů do staveb a na pozemky
- do 0,02 m snížený v místech přechodů pro chodce

Délka snížení obrubníku na vjezdech musí být do 6,0 m.

Pochozí šikmá plocha navazující na obruby - podél. sklon do 12,5 %
- příčný sklon do 2,0 %

Snížený nebo sklopený obrubník nutno vyznačit varovným pásem 
šířky 0,40 m (viz např. obr. 53a ve Změně Z1 ČSN 73 6110).

Vždy musí být:
- zachován průjezd pro invalidní vozík v šířce 0,90 m s příčným 

sklonem nejvýše 2 % (viz obr. 50 ve Změně Z1 ČSN 73 6110)
- nebo šikmá rampa v podélném směru na celou šířku chodníku 

při zachování příčného sklonu 2 % (viz obr. 48 v ČSN 73 6110)
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zdroj: ČSN 73 6110 – změna Z1 a vyhl. 398/2009 Sb.



Komunikace pro chodce (D2)
Vždy musí být:

- zachován průjezd pro invalidní vozík v šířce 0,90 m s příčným 
sklonem nejvýše 2 % (viz obr. 50 ve Změně Z1 ČSN 73 6110)

- nebo šikmá rampa v podélném směru na celou šířku chodníku 
při zachování příčného sklonu 2 % (viz obr. 48 v ČSN 73 6110)
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zdroj: ČSN 73 6110 – změna Z1 a vyhl. 398/2009 Sb.



Bezbariérové rampy :
- šířka nejméně 1500 mm 

- podélný sklon smí být nejvýše v poměru 1:16 (6,25 %)

- šikmá rampa delší než 9000 mm musí být přerušena 
podestou v délce nejméně 1500 mm se sklonem jen 
v jednom směru nejvýše 2,0 % 

Bezbariérové rampy musí být po obou stranách opatřeny:

- madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat začátek a 
konec šikmé rampy o 150 mm

- doporučuje se druhé madlo ve výši 750 mm

- vodicí tyčí ve výši 100 až 250 mm po obou stranách rampy 

Komunikace pro chodce (D2)20

zdroj: ČSN 73 6110 a vyhl. 398/2009 Sb.

Nájezdné rampy :
Rampová část chodníku (u přechodu pro chodce, na vjezdu do 
pěší zóny, apod.) smí míst sklon nejvíce 12,5 %.



Schodiště (podrobněji viz ČSN 73 4130):

- šířka se doporučuje min. 2,00 m (výjimečně 1,50 m)
- světlá výška min. 2,50 m
- minimálně 3 stupně
- optimální rozměry stupňů 150/300 mm až 170/270 mm
- zábradlí nebo pevné madlo ve standardní výšce
- pro pohybově postižené madlo ve výši 900 mm
- dobré osvětlení
- protiskluzová úprava
- nástupní a výstupní schod vždy kontrastně označit
- opatření proti vnikání dešťové vody (protispád, žlab s mříží)
- kryté schodiště doporučeno při velké intenzitě chodců
- čekací plocha u začátku a konce schodišť se provádí 

v rozsahu 0,50 m2 (výjimečně 0,30 m2) na jednu osobu 
(Neznemožnit průběžný pohyb po přilehlém chodníku!)

Komunikace pro chodce (D2)

zdroj: Změna Z1 ČSN 73 6110 a Vyhl. 398/2009 Sb.
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Výkonnost komunikací pro chodce

Výkonnost se posuzuje se pro špičkovou hodinu průměrného 
pracovního či rekreačního dne, příp. pro nejzatíženější 
čtvrthodinu.

Výkonnost komunikací klesá s rostoucím podélným sklonem, 
protože se tím snižuje rychlost pohybu chodců.

Podrobně je princip stanovení výkonnosti komunikací pro 
chodce popsán v kapitole 10.1.5 v ČSN 73 6110.

zdroj: ČSN 73 6110

22



Komunikace pro cyklisty (D2)

Možnosti vedení cyklistů

a) v hlavním dopravním prostoru:
- v jízdním pruhu pro motorová vozidla
- v autobusovém/trolejbusovém pruhu
- v samostatném jízdním pruhu pro cyklisty

b) v přidruženém prostoru:
- společný pruh/pás pro chodce a cyklisty
- samostatný jízdní pruh/pás pro cyklisty

c) samostatné stezky:
- stezka pro chodce a cyklisty
- stezky pro cyklisty

zdroj: ČSN 73 6110
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Podrobnosti návrhu obytných a pěších zón jsou uvedeny 
v TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty.



Komunikace pro cyklisty (D2)

Oddělený provoz cyklistů se navrhuje :

- u MK s návrh. rychlostí motorových vozidel nad 50 km/h;

- na novostavbách místních komunikací funkční skupiny B;

- při rekonstrukcích místních komunikací funkční skupiny B 
vždy, když to dimenze prostoru místní komunikace umožní;

- v odův. případech na novostavbách funkční skupiny C;

- v úsecích se zvýšenou nehodovostí cyklistů;

- při velkých intenzitách cyklistů i motorových vozidel 
(podrobnosti viz tabulky v ČSN 73 6110);

- mimo prostor MK s návrhovou rychlostí nad 80 km/h 
(funkční skupina A) – nutno zřídit samostatné stezky 

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro cyklisty (D2)

Pruhy pro cyklisty - zákl. šířka 1,00 m
- rozšíření o 0,25 m ve stoupání nad 6 %

Pásy pro cyklisty - jednosměrné
- obousměrné min. 2 pruhy

Stezky pro cyklisty obvykle obousměrné, trasované:

- samostatně mimo trasy ostatních pozemních komunikací

- v souběhu s MK oddělené dělícím (zeleným) pásem:

- o šířce min. 8,00 m od MK funkční skupiny A
- o šířce min. 3,00 od MK funkční skupiny B

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro cyklisty (D2)
26

Volný prostor komunikace pro cyklisty – jednosměrný provoz



Komunikace pro cyklisty (D2)
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Vedení cyklistické dopravy v samostatných jízdních pruzích 
v hlavním dopravním prostoru – Břeclav



Komunikace pro cyklisty (D2)
28

Vedení cyklistické dopravy na jízdním pruhu/pásu 
v přidruženém prostoru



Komunikace pro cyklisty (D2)
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Samostatné stezky pro chodce a pro cyklisty



Komunikace pro cyklisty (D2)
Návrhová rychlost:
- základní návrhová rychlost je 20 km/h
- v úsecích s klesáním > 3% se zvýší na 30 km/h
- v úsecích s klesáním > 6% se zvýší na 40 km/h
- v oblasti křižovatek redukce až na 10 km/h

Délka rozhledu pro zastavení :

Hodnoty platí pro mokrý asfaltový povrch.

Na povrchu nezpevněném a v klesáních se sklonem větším než 
5 % se vzdálenosti potřebné k zastavení prodlužují o 50 %.

zdroj: ČSN 73 6110 a TP 179
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Komunikace pro cyklisty (D2)

Základní příčný sklon:
- nejméně 2 %
- na společném pásu s chodci dle max. 2 %

Podélný sklon nemá přestoupit:
- v rovinatém území 3 %
- v pahorkovitém území 6 %
- v horském území 8 %

zdroj: ČSN 73 6110

31

Lomy nivelety s rozdílem větším než 6 % (resp. rampy příkřejší 
než 1 : 15) se zaoblují výškovými oblouky



Komunikace pro cyklisty (D2)
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Bicycle Lift in Trondheim, 
Norway



Komunikace pro cyklisty (D2)
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Komunikace pro cyklisty (D2)
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Komunikace pro cyklisty (D2)
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Komunikace pro cyklisty (D2)
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https://www.youtube.com/watch?v=7j1PgmMbug8
https://www.youtube.com/watch?v=zipZ5kwhFfs



Komunikace pro cyklisty (D2)

Křížení s ostatními komunikacemi:

- mimoúrovňové (lávky, podchody)  - s rychlostními MK 

- úrovňové - s ostatními místními komunikacemi

Při křížení s pásem pro chodce zvýhodnit chodce dopr. značením.

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro cyklisty (D2)

zdroj: ČSN 73 6110
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Komunikace pro cyklisty (D2)39

Přejezd pro cyklisty v souběhu s 
přechodem pro chodce – Prostějov

Přechod pro chodce přes cyklostezku 
– Prostějov

Přechod pro chodce v 
křižovatce cyklostezek



Komunikace pro cyklisty (D2)
Švédsko
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Stezky pro cyklisty a chodce (D2)

Stezky pro společný provoz cyklistů a chodců se mohou navrhovat 
jen při nižších intenzitách provozu cyklistů i chodců.

Mají mít šířku :

- standardně ≥ 3 m

- při intenzitě nad 150 cyklistů/h a 180 chodců/h  rozšíření na 4 m

- při intenzitě ≤ 50 cyklistů/h a 100 chodců/h lze zúžit na 2 m 
ve stís. podm. 1,75 m

- při intenzitách ≤ 20 cyklistů a 50 chodců/h         lze připustit 1 m 
(nutno zajistit vyhýbání na dohledovou vzdálenost)

zdroj: ČSN 73 6110
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Stezky pro cyklisty a chodce (D2)
Vedení cyklistické dopravy společně s chodci 

v přidruženém prostoru    na samostatném tělese v extravilánu
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Stezky pro cyklisty a chodce (D2)

Vedení cyklistické dopravy v prostoru zastávek MHD

43



Stezky pro cyklisty a chodce (D2)

Vedení cyklistické dopravy v prostoru zastávek MHD
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Opatření pro přecházení chodců45

2020 zdroj: ČSN 73 6110 – změna Z1

Možné typy opatření pro přecházení chodců:

- úrovňové - místa pro přecházení

- přechody pro chodce (vodorovné a svislé doprav. značení)  
- bez řízení světel. signalizací
- řízené světel. signalizací

- mimoúrovňové - podchody

- lávky

Možná stavební opatření na podporu přecházení:

- dělicí ostrůvky nebo pásy

- vysazené chodníkové plochy (zúžení jízdních pruhů)  

- zvýšené plochy (dlouhé příčné prahy, zvýšené plochy křižovatek)

Podrobnosti - viz kapitola 10.1.3 ve Změně Z1 ČSN 73 6110 a kapitola 
10.1.4 v ČSN 73 6110 s úpravami dle Změny Z1.



Opatření pro přecházení chodců
Typy opatření pro přecházení podle funkčních skupin MK

Funkční 

skupina 

MK

Dovol. 

rychl.

v km/h

Typ opatření pro 

přecházení chodců
Umístění v trase Vzájemná vzdálenost

A > 70

● mimoúrovňové 
křížení

● dle logické návaznosti
pěších tras

● standardně ≤ 500 m,

● v přechodovém úseku 
příp. až ≥ 1000 m

B

> 70

≤ 70

● místo pro 
přecházení

● přechod pro  
chodce (jen pro 
rychl. ≤ 50 km/h)

● na křižovatkách 
obvykle (> 50 chodců)

● v mezikřižovatkových  
úsecích dle intenzit 
(viz obr. 33 Změna Z1 
ČSN 73 6110)

není stanovena

C
≤ 50

● místo pro 
přecházení

● přechod pro  
chodce

● dle dopravního     
významu komunikace 
a intenzity chodců
(viz obr. 33 Změna Z1 
ČSN 73 6110)

není stanovena

≤ 30 ● přechody pro chodce se obvykle nenavrhují

46

2020 zdroj: ČSN 73 6110 – změna Z1



Všeobecné zásady:

Přechod pro chodce nebo místo pro přecházení:

• má jízdní pruhy křížit kolmo (jinak nutný vodící pás přechodu)

• má být umístěn v dobrých rozhledových podmínkách

• na křižovatce nemá být odsunut více než 5 m od přímého směru chůze

• buduje se bezbariérově (výškový rozdíl max. 0,02 m nad vozovkou, nutné hmatové úpravy 
– varovný pás v celé délce sníženého obrubníku s výškou < 0,08 m)

• musí zaručovat bezpečnost provozu

• musí mít zajištěn vyčkávací prostor pro chodce (i na komunikacích bez chodníků)

• nemá překročit doporučenou délku (vhodná stavební opatření)

• v odůvodněných případech lze osadit zábradlí, které zabrání přecházení mimo místo pro 
přecházení/přechod pro chodce (např. před školami)

• přechod pro chodce se zřizuje jen v úsecích s nejvyšší dovol. rychlostí 
≤ 50 km/h (rychlost lze před přechodem lokálně snížit dopravním značením)
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Vodicí pás přechodu se zřizuje (i na místě pro přecházení):

• při délce > 8 m
• při šikmém vedení nebo vedení v oblouku o poloměru < 12,00 m

Vodicí pás přechodu musí navazovat na signální pásy.

Pokud místo pro přecházení/přechod pro chodce není možno považovat za 
bezpečné pro osoby se zrakovým postižením, zřizuje se pouze varovný 
pás; signální pás a vodicí pás přechodu se neprovádí.
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Nesmí se zřizovat v místech kde:
• není zajištěna vzdálenost pro rozlišitelnost přechodu / místa pro 

přecházení
• je v přidruženém prostoru veden provoz cyklistů a nelze zřídit vyčkávací 

prostor pro chodce 
• v blízkosti zařízení, která brání v rozhledu (stánky, přístřešky apod.)

Může se zřizovat na MK bez chodníků v místech existujících příčných 
pěších vztahů (autobusové zastávky, křižovatky). Musí být zajištěn 
dostatečný prostor k vyčkávání chodců mimo jízdní pás.

Na ploše přechodu ani v jeho vyústění se zásadně neumísťují:
• kanalizační uliční vpusti a poklopy
• stožáry (mimo sloupků světelné signalizace – ty 

mají být v ose přechodu)
• jiné překážky omezující rozhled nebo ohrožující 

plynulost a bezpečnost chůze a jízdy vozíku 
pro invalidy

Na ploše přechodu ani v jeho vyústění nemají být umístěny:
• srdcovky a výměny výhybek
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Doporučená opatření pro zvýšení bezpečnosti:

• intenzivnější osvětlení, případně i odlišné zabarvení světla

• podélná čára souvislá v úseku cca 50 m před přechodem 
(zamezení předjíždění)

• reflexní zvýraznění svislého dopravního značení

• zvýraznění svislého značení přerušovaným žlutým světlem

• odrazové nebo světelné prvky ve vozovce před přechodem

• bílá klikatá čára na vnější straně jízd. pruhu před přechodem

• zpomalovací prahy v odůvodněných případech

Zábradlí u přechodu se doporučuje k usměrnění pohybu 
chodců a k zamezení jejich vstupu do vozovky mimo přechod 
pro chodce.
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Přechod pro chodce bez řízení SSZ
- možno jen přes dva protisměrné jízdní pruhy

- před křižovatkou přípustné přes dva stejnosměrné jízdní 
pruhy, z nichž je jeden odbočovací

Šířka přechodu:

- nejméně 3,00 m (v odůvodněných případech)

- standardně 4,00 m

- pro větší intenzity chodců se šířka zvětšuje po 1,0 m 

- je-li přechod pokračováním stezky/pásu pro chodce musí být zachován 
stejný počet pruhů, jaký má stezka/pás pro chodce

- čekací plocha před přechodem podle intenzity chodců 0,50 m2

(nejméně 0,30 m2) na 1 chodce 
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Délka přechodu:
- nedělený - max. délka mezi obrubami (v kratší hraně přechodu)

- na novostavbách 6,50 m
- při provozu linkové dopravy a rekonstrukcích 7,00 m
- na nároží křižovatky přípustné zvětšení délky o 1 m,

v odůvodněných případech až o 3 m

- při větší šířce vozovky zřídit vysazené chodníkové plochy
(nelze tam, kde je veden pruh pro cyklisty v hlav. dopr. prostoru)

Lze lokálně zúžit jízd. pruhy, výjimečně až na 2,50 m (mimo BUS).
Zúžení hl. dopr. prostoru před přechodem plynule s náběhem 1:20.

- při šířce komunikace mezi obrubami ≥ 8,50 m dělicí/ochranné 
ostrůvky pro chodce o šířce:

- standardně ≥ 2,50 m
- ve stísněných podmínkách 2,00 m
- výjimečně při nízké intenzitě dopravy  1,75 m  (až 1,50 m)

- v ostatních případech nutno zřídit přechod řízený SSZ
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Boční zúžení komunikace – příklad:
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Ostrůvek se přeruší na šířku přechodu.

Zvýšená čela ostrůvků s obrubou o výšce 
0,20 m se vybaví dopravní značkou 
přikázaný směr objíždění a dále zpravidla 
také světelnými majáky nebo výstražnými 
deskami, případně i ochran-nými prvky 
(citybloky).

Vhodná je i ochranná nízká keřovitá zeleň o 
výšce max. 0,50 m.



Přechod pro chodce řízený SSZ

a) Samostatný signalizovaný přechod pro chodce

- SSZ se zřizuje v mezikřižovatkovém úseku vždy, pokud vede 
přechod pro chodce přes 2 nebo více stejnosměrných  
jízdních pruhů 

- je-li výjimečně vzdálen méně než 100 m od nejbližšího SSZ, 
musí s ním být v koordinaci

- při větší vzdálenosti od jiného SSZ se užívá řízení poptávkou
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b) Přechod pro chodce na světelně řízené křižovatce

- na novostavbách:
- nedělený přechod nejvíce přes 3 řadící pruhy,

přitom jeho délka nemá přesáhnout 10,00 m

- při rekonstrukcích v zastavěném území:

- nedělený přechod nejvíce přes 4 jízdní (řadící) pruhy, 
přitom jeho délka nemá přesáhnout 12,50 m,
v blízkosti nároží lze prodloužit o 2,00 m 
(měřeno v kratší hraně přechodu)

- na komunikacích s tramvajovým pásem výjimečně 
nedělený přechod v délce 17,00 m (mezi obrubami),
v odůvodněných případech až 18,50 m,
v blízkosti nároží lze prodloužit o 2,00 m,
v místě kolejového rozvětvení se připouští 22,00 m 
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Místo pro přecházení

Zásady uspořádání:
• je stavebně upraveno prvky pro usnadnění přecházení
• délka nemá překročit délku přechodu pro chodce
• má být dostatečně osvětleno
• obvykle není vyznačeno dopravním značením (může být 

použito vodorovné dopravní značení V 7b)
• nezakládá přednost pro chodce
• nenahrazuje přechody pro chodce, slouží k jejich doplnění 
• ve zdůvodněných případech lze dělící stř. ostrůvek nahradit 

pouze vymezenou plochou s odlišnou povrchovou úpravou
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Místo pro přecházení
57

chybné 
hmatové úpravy



Rozhledy před přechody a místy pro přecházení

Přechody pro chodce se navrhují v úsecích komunikací, ve kterých lze zajistit jejich 
včasnou rozlišitelnost pro řidiče vozidla; u míst pro přecházení / přechodů pro 
chodce musí být zajištěn dostatečný pohledový vztah mezi chodcem a řidičem.
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Mimoúrovňová křížení pro chodce

Navrhují se :

- vždy na komunikacích s dovolenou rychlostí > 70 km/h

- na sběrných (B) a obslužných (C) komunikacích v logických 
vazbách, kde nedojde-li pro chodce ke ztrátě výšky

křížení komunikace v násypu  podchod

křížení komunikace v zářezu   lávka

příp. když na podchod navazují jiná podzemní/nadzemní 
zařízení (zastávky, nádraží, obchody)
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- po mostě
- v podjezdu
- jako samostatná lávka
- jako samostatný podchod
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Přechody pro chodce - mimoúrovňové

Řešení mimoúrovňového přechodu: 
- má být logické

- komunikace pro pěší převést plynule

- má využít přirozených spádů terénu s minimalizací   
výškových rozdílů

- musí vyhovovat pro osoby s omezenou schopností 
pohybu a orientace

Překonání výškového rozdílu :
- šikmé přístupy (rampy)
- pevná schodiště
- pohyblivé schody (eskalátory)
- výtahy, zdvihací plošiny
- pohyblivé chodníky (pohyblivé rampy)
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