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Uspořádání automobilových 
komunikací a automobil v klidu
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Organizační info
• PDF bude na moodlu

• Kdykoliv v průběhu přednášky se ptejte

• Dotazy po přednášce na mail: fantav@fzp.czu.cz
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1. Doprava

Foto: transtrabant.cz



Definice dopravy a dopravní 
infrastruktury
Doprava z hlediska formy organizace (Kotas, 2002):

• v pohybu – veškeré dopravní aktivity s pohybujícími 
se dopravními prostředky

• v klidu – parkování a odstavné plochy

Dopravní infrastruktura (UUR,2012)

• podle zákona č. 183/2006 Sb. se dopravní 
infrastrukturou rozumí pozemky, stavby a s nimi 
související zařízení

• pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty a letiště
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2. Rozdělení pozemních 
komunikací
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Rozdělení pozemních komunikací
Členění veřejných pozemních 
komunikací (zákon 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích)

• dálnice – dálnice I. třídy a 
dálnice II. třídy

• silnice I., II., III. třídy a 
rychlostní silnice (silnice 
I.třídy)

• místní komunikace

• účelové komunikace – jejich 
parametry jsou odvozené 
většinou od obslužných 
místních komunikací (kat. C)
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Ochranná pásma pozemních 
komunikací
Ochranné pásmo se zřizuje k ochraně dálnice, silnice a místní 
komunikace I., II. a III. třídy mimo souvisle zastavěné území obcí 
(Mahdalová, 2005, UUR, 2012).

Jde o prostor v určité vzdálenosti od osy přilehlého jízdního pásu 
nebo vozovky.

• 100 m
• dálnice
• rychlostní silnice
• rychlostní místní komunikace

• 50 m
• ostatní silnice I. třídy
• ostatní místní komunikace I. třídy

• 15 m
• silnice II. třídy a III. třídy
• místní komunikace II. třídy
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3. Místní 
komunikace

14



Místní komunikace
Norma ČSN 73 6110 
„Projektování místních 
komunikací“, funkční skupiny:

• rychlostní komunikace, 
dopravní funkce (A)

• sběrné komunikace, 
dopravně-obslužná funkce (B)

• obslužné komunikace, 
obslužná funkce (C)

• komunikace se smíšeným 
provozem (D1)

• komunikace s vyloučením 
motorového provozu (D2)
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Místní komunikace – hierarchie
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Členění
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Zdroj: 
ČSN 73 6110 
Projektování 
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Vlastnosti
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Skladebné prvky
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Skladebné prvky



Skladebné prvky – definice
• Prostor místní komunikace

• prostor nad tou částí komunikace, která slouží 
veřejnému dopravnímu provozu (vozidlům i chodcům)

• dělí se na hlavní dopravní prostor a přidružený prostor 

• Hlavní dopravní prostor
• do hlavního dopravního prostoru se započítává střední 

dělicí pás do šíře 20 m, popř. střední zvýšený (i 
nezvýšený) tramvajový pás, se všemi v nich umístěnými 
zařízeními (svodidly, stožáry apod.) a pruhy autobusové 
a/nebo trolejbusové, cyklistické, parkovací a parkovací 
pásy

• Přidružený dopravní prostor
• využíván statickou i dynamickou dopravou a zejména 

chodci a cyklisty
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Příčné uspořádání komunikace
• Doprava

• jízdní pruh (auta, autobusy, trolejbusy)

• tramvajový pás

• cyklistický pruh

• chodník

• Bezpečnostní odstup

• Vodící prvek

• Dělící pás

• Městský mobiliář, zeleň, osvětlení…
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Jízdní pruh, jízdní pás
• JÍZDNÍ PRUH = základní část jízdního pásu určená 

pro jeden jízdní proud silničních vozidel

X

• JÍZDNÍ PÁS = souvisle zpevněná část silniční 
komunikace (obvykle složená z více dopravních 
pruhů) určená pro hlavní silniční dopravu
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Šířka jízdního pruhu

Zkratky:

• MR – místní komunikace rychlostní

• MS – místní komunikace sběrná

• MO – místní komunikace obslužná

• Mok – místní komunikace obslužná s krajnicí
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Bezpečnostní odstup
• nezbytný bezpečnostní prostor mezi skladebními prvky různých 

druhů navzájem, mezi protisměrnými prvky, nebo mezi 
skladebními prvky a pevnou překážkou, nebo zvýšenou obrubou
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Vodící prvek
VODÍCÍ PRVEK = prvek, který vymezuje prostor pro pohyb jednotlivých 
účastníků provozu v prostoru místní komunikace (jízdní pruh/pás, jízdní 
pruh/pás pro cyklisty, pruh/pás pro chodce, tramvajový pás 
zvýšený/nezvýšený, autobusový/trolejbusový pruh)

Může být tvořen

• vodorovným dopravním značením

• vodicím proužkem s odlišným povrchem

• odvodňovacím proužkem

• dlažbou, reliéfní dlažbou, hmatným pásem, zeleným pásem, rigolem, 
směrovými sloupky, zvýšenou tvarovkou, zvýšeným obrubníkem, vodicí 
stěnou apod.
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Dělící pás
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Skladebné prvky – rozměry (1)
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Pás pro pěší
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Skladebné prvky – rozměry (2)

30

Zdroj: ČSN 
73 6110



Skladebné prvky – rozměry (3)
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Skladebné prvky – rozměry (4)
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Zdroj: Kotas 2002



Skladebné prvky – rozměry (5)
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Skladebné prvky – rozměry (6)
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Uliční profil - ukázky
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Obratiště
Na konci slepých komunikací delších než 100 m

Typy:

• okružní

• úvraťové

• kombinované
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Výhybna
• Obousměrné jednopruhové místní komunikace 

třídy C3

• Délka 20 m, šířka min. 2,75 m
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Zdroj: Mahdalová, 2005



4. Poloměry zatáčení
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Minimální poloměr zatáčení
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Zdroj: ČSN 73 6102



5. Cyklistická 
doprava
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Cyklistická doprava
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Rozměry jízdního pruhu pro 
cyklisty
Základní šířka jízdního pruhu: 1,00 m

• k této šířce se připočítávají bezpečnostní odstupy

• při podélném sklonu ve stoupání větším jak 6 % se 
jízdní pruh pro cyklisty rozšiřuje o 0,25 m

• pro umožnění vzájemného předjíždění se 
jednosměrný jízdní pruh pro cyklisty může rozšířit na 
1,50 m
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Oddělení od silnice (1)
• vodicím proužkem šířky nejméně 0,25 m, který se 

započítává do šířky jízdního pruhu pro cyklisty
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Oddělení od silnice (2)
• dělicím (zeleným) pásem – platí pouze pro 

samostatně vedené stezky pro cyklisty nebo stezky 
pro chodce a cyklisty
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• u místních komunikací 
funkční skupiny A musí být 
stezka oddělena od hlavního 
dopravního prostoru dělicím 
(zeleným) pásem o nejmenší 
šířce 8,00 m

• u komunikací funkční 
skupiny B se může šířka 
dělicího (zeleného) pásu 
snížit až na 3,00 m, tuto 
hodnotu lze snížit při 
rozdílném výškovém 
uspořádání (cca 1,00 m), kdy 
se jízdní pruh pro cyklisty 
nachází nejméně o 1,00 m 
výše než přilehlý jízdní pruh 
s provozem motorové 
dopravy



Oddělení od silnice (3)
• dělicím (zeleným) pásem a obrubníkem širokým minimálně 

1,50 m, výjimečně přípustná je i šířka 1,00 m

• obrubníkem – v případě společného pásu pro provoz 
cyklistů a chodců se toto řešení používá pouze v 
odůvodněných případech (např. na mostech, v podjezdech) 
při očekávané nízké intenzitě chodců
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Oddělení od silnice, parkování a 
chodců (4)
Další možnosti:

• obrubníkem a zábradlím nebo svodidlem – ve stísněných 
případech, např. v podjezdech

Oddělení od parkování:

• bezpečnostní odstup 0,5 m (podélné stání) resp. 1 m (kolmé nebo 
šikmé stání)

Oddělní od chodců

• hmatným pásem 0,3 – 0,4 m

• dělícím pásem 0,5 m

• obrubníkem 0,25 m

• zábradlí

48



Cyklisté v silnici
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Šířka jízdního pruhu – nejméně 1,00 m
Šířka bezpečnostního odstupu od přidruženého prostoru (obrubníku) je 0,50 m (0,25 
m při návrhové/dovolené rychlosti < 30 km/h a stísněných podmínkách).
Vodicí proužek šířky 0,25 m mezi jízdním pruhem pro cyklisty a jízdním pruhem s 
provozem motorové dopravy se započítává do šířky jízdního pruhu pro cyklisty.
Šířku řadicího pruhu pro cyklisty v křižovatce se doporučuje rozšířit o 0,50 m.



Uliční profily – ukázky (1)
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Uliční profily – ukázky (2)
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Příklady – Nizozemsko
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6. Parkování
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Doprava v klidu = parkování
• Roste počet aut → větší nároky na parkování

• Zásady řešení potřeb dopravy v klidu určuje dopravní 
politika obce či města

• Délka parkování
• krátkodobé – minuty až hodiny
• dlouhodobé – bydlení, pracoviště

• Plošné umístění parkovacích stání (Kotas 2002)
• podélné stání – parkovací pruhy podél komunikací
• kolmé nebo šikmé stání – parkovací pásy podél komunikací
• samostatné plochy (parkoviště)
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Podélné stání
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Zdroj: Kotas 2002



Šikmé nebo kolmé stání
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Zdroj: Kotas 2002



Stání na samostatných plochách
• Parkoviště

• Nesmí ústit 
přímo na 
rychlostní 
komunikace 
funkční třídy 
A

• Příjezdem a 
výjezdem 
mohou ústit 
na 
komunikaci 
třídy C

60Zdroj: Kotas 2002



Garáže
• Garáže – odstavné / parkovací, jednopodlažní, 

vícepodlažní, nadzemní / podzemní.

• Podzemní garáže využívají prostory pod náměstími, 
pod ulicemi, pod parky (bez ohrožení zeleně), pod 
vnitrobloky i dodatečné vestavby pod existující 
budovy (UUR, 2012).

• Specifický případ garáží - automatizované garáže, 
tzv. autosila.

• Alespoň jeden vjezd musí splňovat požadavky 
požární bezpečnosti.
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Parkování v rezidenčních oblastech
• Rezidenční zóny + obytné objekty – nejméně jedno 

parkovací místo na byt

• Ano: parkování na vlastním pozemku či v 
podzemních/nadzemních garážích

• Ne: na volných plochách nebo v uličním prostoru
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Kooperace s MHD
• P+R (Park and Ride)

• K+R (Kiss and Ride)

• P+G (Park and Go)

• B+R (Bike and Ride)
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7. Shrnutí
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Pozemní komunikace
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Místní komunikace – skladebné prvky
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Zdroj: ČSN 73 6110
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• ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

• ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony.

• Streetmix.net
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