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Obruba
• vodicí bezpečnostní zařízení – vymezuje v prostoru MK 

prostor užívaný vozidly

• má i funkci bezpečnostně ochrannou - vytváří vyvýšení 
vybrané dopravní plochy (pásu, pruhu, ostrůvku)

• na nárožích křižovatek a sjezdů, ve výhybnách 
a na obratištích se na místních komunikacích zaoblují 
podle obrázku 35 v ČSN 73 6102 kružnicovým obloukem 
o velikosti poloměru dle tabulky 35 v ČSN 73 6110

3

2020 zdroj: ČSN 73 6102 a ČSN 73 6110



Obruba4
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Nároží jako složený kružnicový oblouk

Nároží křižovatky nebo sjezdu lze vytvořit jako 
kružnicový oblouk s oboustrannými přechodnicemi 
nebo složený kružnicový oblouk podle obrázku 36 
v ČSN 73 6102 a příslušných ustanovení článků 
5.2.4.2.1 až 5.2.4.2.4 v ČSN 73 6102 a článku 15.4.2 v 
ČSN 73 6110.

Poznámka: Na komunikacích bez obrub se motiv použije pro vnější okraj jízdního pruhu.



Obruba
• v zájmu krátkých délek přechodů mají být poloměry obrub 

co nejmenší

• na nárožích ulic nesmí dojít k omezení šířky průchozího 
prostoru na chodníku

• průjezdnost oblouků se ověří vlečnými křivkami

• při užití poloměru R < 8 m se musí prokázat, že v případě 
potřeby průjezdu vozidla delšího než 9 m lze užít nájezd 
do protisměru a že pro tento manévr je vyhovující míra 
intenzity provozu a dostatečný rozhled

• v odůvodněných případech a při rekonstrukcích lze užít 
poloměr R = 2 m pro osobní automobily při středovém úhlu 
75° až 105°

• pro příležitostný provoz těžké dopravy lze navrhnout 
přejížděné oblasti chodníku se zřetelně odlišeným povrchem 
pojížděné plochy a s obrubou vysokou cca 0,04 m 

5

2020 zdroj: ČSN 73 6110



Obruba
Příklad: Přejížděná oblast chodníku pro příležitostný provoz 
těžké dopravy se zřetelně odlišeným povrchem pojížděné plochy 
a se sníženou obrubou.
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Obruba7
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Vlečné křivky

Návrh nároží se ověřuje pro průjezd největšího návrhového 
vozidla pomocí vlečných křivek (viz obrázek 34 
v ČSN 73 6102) s použitím Technických podmínek 
Ministerstva dopravy TP 171 Vlečné křivky pro ověřování 
průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací nebo 
vhodného software.



Obruba
Výška obrubníku nad úrovní hlavního  dopravního 
prostoru:

• Standardní obrubník 0,10 – 0,20 m, u rekonstrukcí i 
0,08 m (nástupní hrana zastávky 0,20 m; kolmé 
parkování nižší).

• Snížený obrubník < 0,08 m s horní plochou 
vodorovnou nebo šikmou ve sklonu ≤ 1:2,5. 
U sjezdů a samostatných sjezdů do přilehlých staveb a 
pozemků se navrhuje 0,02 až 0,05 m, v odůvodněných 
případech až 0,07 m. 
U sjezdů užívaných cyklisty, u vjezdů do obytných a 
pěších zón a pro přecházení chodců jen 0,02 m.

• Sklopený obrubník < 0,08 m s horní plochou šikmou ve 
sklonu ≥ 1:2,5 se navrhuje zpravidla 
jen u samostatných sjezdů.

Délka sníženého obrubníku musí být < 6,0 m 
a snížení musí být vyznačeno varovným pásem.
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Obruba
Příklad: Výška obrubníku v prostoru autobusové zastávky
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Dělicí prvky10
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V4

B21a

V2b

Vodicí proužek šířky 0,50 nebo 0,25 m:
• na vnějších stranách MK s funkcí odvodňovacího proužku

• na rozhraní jízdního a parkovacího pruhu
• na vnitřní straně jízdních pásů směrově rozdělených 

MK
• může být využit jako odvodňovací proužek
• vodorovná dopravní značka V4 Vodící čára v šířce 

0,25 m se vyznačuje na okraji přiléhajícím k jízd. pruhu

Dělicí proužek šířky 0,50 m tvořený dvojitou podélnou 
čárou souvislou V2b:
• nahrazuje střední dělicí pás
• na dvoupruhových komunikacích musí být doplněn 

značkou B21a Zákaz předjíždění



Dělicí prvky
Střední dělicí pás (délka > 25 m) k oddělení protisměrných 
jízdních pásů o šířce nejméně:
• 3,00 m na rychlostních MK (fukč. sk. A)
• 2,00 m na sběrných MK (fukč. sk. B)
• 1,50 m na obslužných MK (fukč. sk. C)
• 1,00 m ve stísněných podmínkách na funkč.sk. B i C
• 2,50 m v místě přechodu pro chodce

(ve stísněných podmínkách 2,00 m, v odův. případech 
ve stísněných podmínkách současného stavu a při nízké 
intenzitě dopravy 1,75 m i případně až 1,50 m)

Střední dělicí pás může být 
vytvořen i řadou ostrůvků.
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Dělicí prvky
Svodidlo betonové nebo oboustranné ocelové
může ve zvlášť stísněných podmínkách nahradit 
střední dělicí pás (při zachování rozhledů!)
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Dělicí prvky
Postranní dělicí pás k oddělení hlavního a přidruženého 
dopravního prostoru o šířce nejméně:
• 1,50 m (příp. více pro možnost uložení vedení 

technického vybavení)
• 1,00 m ve stísněných poměrech

Zelený pás k oddělení chodců a/nebo cyklistů od hlavního 
dopravního prostoru o šířce:
• 1,50 až 8,00 m obvykle
• 1,00 m ve stísněných podmínkách
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Dělicí prvky
Oddělení chodníku od hlavního dopravního prostoru

• Vertikální 
• zvýšená obruba, příp. doplněná zábradlím, zábradelním 

svodidlem, sloupky apod.

• Horizontální
• odvodňovací proužek

• bezpečnostní odstup

• postranní dělicí pás (doporučená šířka 3,00 m)
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Dělicí prvky

Bezpečnostní odstup mezi skladebnými prvky navzájem nebo 
mezi skladebnými prvky a pevnou překážkou se provádí v šířce 
dle tabulky 4 v ČSN 73 6110 (nejčastěji 0,25 m nebo 0,50 m).
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Dělicí prvky
Zvýšená tvarovka výšky max. 0,09 m nad povrch 
jízdního pásu k oddělení:

• tramvajového pásu od jízdního pruhu

• stejnosměrných jízdních pruhů v odůvodněných 
případech (např. jízdní a cyklistický pruh)

• protisměrných jízdních pásů na směrově 
nerozdělených čtyřpruhových komunikacích.
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Ostrůvky
Pro navrhování ostrůvků se použijí příslušná ustanovení 
článků 5.2.5.1 až 5.2.5.9, tabulky 13 až 15 a obrázky 40 až 
43 v ČSN 73 6102.

Použití ostrůvků:
• k fyzickému a/nebo optickému oddělení a usměrnění 

dopravních proudů
• k ochraně chodců a/nebo cyklistů

Funkce ostrůvků:
• Dělicí - oddělení jízdních proudů (obvykle protisměrných)
• Směrovací - zajištění směrového vedení jízdních proudů
• Ochranná - pro nastupování a vystupování cestujících na 

zastávkách veřejné hromadné dopravy nebo pro usnadnění 
přecházení chodců
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Ostrůvky
Ostrůvky mohou být provedeny jako:

• Fyzické
• zvýšené

• nezpevněné (při vyloučení chodců)
• zpevněné zcela nebo částečně

• nezvýšené
• nezpevněné s vegetační úpravou
• pouze v území nezastavěném nebo při vyloučení chodců

• Optické
• vyznačené vodorovným dopravním značením (tzv. dopravní 

stín)
• malé ostrůvky s plochou < 5 m2 (na silnicích 7 m2)

U zvýšených ostrůvků vždy nutné zaoblení rohů R ≥ 0,50 m.
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Ostrůvky
Rozměry fyzických ostrůvků:

• Dělicí ostrůvky
• šířka nejméně 1 m
• délka alespoň 6 až 8 m
• plocha nejméně 5 m2 na MK (7 m2 na silnicích)

• Trojúhelníkové
• délka nejkratší strany nejméně 3 m
• plocha nejméně 5 m2 na MK (7 m2 na silnicích)

• Ochranné pro přecházení chodců
• šířka má být 2,50 až 3,00 m
• ve stísněných podmínkách šířka 2,00 m
• v odůvodněných případech ve stísněných podmínkách 

současného stavu a při nízké intenzitě dopravy šířka 1,75 m 
i případně až 1,50 m
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Ostrůvky
Odsazení fyzických ostrůvků od okraje 
přilehlého jízdního pruhu:

• na místní komunikaci
• o 0,50 nebo 0,25 m (dle ČSN 73 6110)
• o šířku parkovacího pruhu nebo pásu, není-li na 

křižovatce navržena vysazená chodníková plocha

• na hlavní silnici
• vpravo o šířku vodícího proužku a krajnice

• na vedlejší silnici 
• o 0,50 m
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Ostrůvky
Na MK s max. dovolenou rychlostí do 50 km/h lze dělicí ostrůvky 
vytvořit z betonových prvků s lícem ve tvaru betonových svodidel 
(New Yersey).
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Mohou skrýt chodce!


