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-

-

-

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (leden 2006)
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy, základní ustanovení (1986)
(360455) ČSN CEN/TR 13201-1 (duben 2007)
(360455) ČSN EN 13201-2 (červen 2005)
(360455) ČSN EN 13201-3 (červen 2005)
(360455) ČSN EN 13201-4 (červen 2005)
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (listopad 2008)
TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK (II. vydání srpen 2005)
TP 65 Zásady pro dopravní značení na PK (II. vydání prosinec 2002)
Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů včetně pozdějších změn, zejména pak 411/2005 Sb., případně úplné zněné
zákona 361/2001 zákon 465/2006 Sb.
Vyhláška 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích.
Vyhláška 398/2009 ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
a orientace.

7.2
-

-
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Literatura

Terminologie

Přechod pro chodce. Zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích
definuje přechod pro chodce jako místo na pozemní komunikaci určené pro přecházení
chodců, vyznačené příslušnou dopravní značkou. Povinností řidiče, mimo řidiče
tramvaje, je podle zákona umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo se jej
zřejmě chystá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky. Proto se musí řidič
takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl
zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před
přechodem pro chodce zastavit vozidlo. Zákon dále stanoví, že řidič nesmí zastavit
a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před ním. Pro chodce
pak podle zákona platí, že je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem,
přechod pro chodce nebo místo pro přecházení vozovky, musí chodec přecházet jen na
těchto místech.
Místo pro přecházení vozovky není podle zákona 361/2000 o provozu na pozemních
komunikacích blíže specifikováno. Zákon pouze stanoví, že mimo přechod pro chodce
je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se
chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní
účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen
pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich
řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Chodec nesmí překonávat zábradlí
nebo jiné zábrany na vozovce. Norma ČSN 73 6110 Projektování místních
komunikací v čl. 162 doporučuje vytvořit podmínky pro přecházení v přiměřených
rozestupech ne menších než 100 m a podle čl. 166a nemá vzájemná vzdálenost
přechodů pro chodce nebo opatření pro usnadnění přecházení v oboustranné zástavbě
překročit hodnotu 200 m.

-

Chodník je část přidruženého dopravního prostoru určená zejména pro chodce.
Chodník je oddělen od hlavního dopravního prostoru vertikálně a/nebo horizontálně.
Vertikální oddělení tvoří zvýšená obruba případně doplněná zábradlím, sloupky apod.,
horizontální oddělení může tvořit postranní dělicí (zelený) pás do šířky 3,00 m
případně odvodňovací proužek, nebo cyklistický pruh/pás a dále varovný pás podle
vyhlášky 398/2009 Sb. Jednotlivé možnosti oddělení se mohou užít samostatně nebo
společně. Do stavební šířky chodníku se započítávají pruh/pás pro chodce
a bezpečnostní odstup/odstupy a tato šířka tvoří průchozí prostor. Bezpečnostní odstup
na straně hlavního dopravního prostoru je součástí tohoto prostoru.

7.3

Komunikace pro chodce

Provoz chodců (pěší doprava) je integrovanou součástí dopravního a územního plánování
v obcích a musí být vždy zvažován společně s požadavky ostatních účastníků provozu –
cyklistů, veřejné osobní dopravy, motorových vozidel, ale též v rámci výtvarných aspektů
obecního prostoru. Míru kvality pohybu chodců vyjadřují možnosti volby rychlosti pohybu,
předcházení dalších chodců, manévry bez konfliktů mezi chodci, možnosti změny rychlosti
a způsobu chůze. Jsou to ukazatele podobné pro pohyb proudu vozidel.
Komunikace pro chodce mají zajistit následující podmínky:
- vysokou bezpečnost provozu;
- minimalizaci subjektivního pocitu ohrožení;
- spojení cílů bez oklik;
- bezbariérový, plynulý pohyb;
- dostatečnou svobodu pohybu (míjení, přecházení, změnu rychlosti);
- co nejmenší rušení jinými účastníky silničního provozu;
- dobrou přehlednost, pochopitelnost a orientaci;
- příjemnou chůzi prostředím s hodnotným výtvarným zpracováním;
- ochranu před nepřízní počasí, je-li to možné.
Bezpečnost pohybu chodců nepříznivě ovlivňují vysoké rychlosti vozidel. Proto se na
komunikacích s intenzivním provozem chodců doporučuje snižovat rychlosti motorových
vozidel regulačními opatřeními, což přispívá k faktoru bezpečnosti a kvality a přispívá
k aktivitě chodců v dělbě přepravní práce. Návrh komunikací pro chodce musí přednostně
zajistit bezpečnost cest dětí do školy.
Na komunikacích s oboustrannou zástavbou a aktivním využitím okolí (např. obchody,
zařízení služeb) a v místech soustředěných zastávek veřejné dopravy (v přestupních uzlech) je
dominantní liniová poptávka po přecházení. Ta se má umožnit vhodnými opatřeními. Na
komunikacích s vyšší intenzitou dopravy (> 5 000 vozidel/24 h v obou směrech) se má
poptávka po přecházení soustřeďovat na přechody pro chodce.
Kromě pohybu chodců se v určitých zónách musí brát v úvahu i pobytová funkce prostorů pro
chodce (chodníků).
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Obr. 7.1

Důležitá je „bezbariérová úprava přechodu“ (silnice II/303, u Police nad Metují)

Obr. 7.2

Důležitý je „co nejbezpečnější přechod“ (silnice II/303, u Police nad Metují)
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Obr. 7.3

7.4

„Co nejvíce bez oklik“ (Náchod u nádraží)

Uspořádání komunikací pro chodce

Pro provoz chodců v obcích slouží stezky/pásy/pruhy pro chodce vedené v přidruženém
prostoru, v průchodech nebo po samostatných trasách. Dále jsou to komunikace se smíšeným
provozem funkční podskupiny D1 (pěší a obytné zóny) a komunikace bez chodníků. Na
komunikacích mimo zástavbu slouží chodcům stezky pro chodce a krajnice.
Šířka jednoho pruhu pro chodce je 0,75 m, pás pro chodce je násobkem počtu pruhů. Počet
pruhů určuje požadovaná kvalita pohybu chodců a výkonnost komunikací pro chodce.
Intenzita provozu chodců se při dimenzování zohledňuje pouze při jejich velké koncentraci.
Pruh/pás pro chodce se odděluje od hlavního dopravního prostoru bezpečnostním odstupem
0,50 m, případně 0,25 m a může být ještě oddělen postraním dělicím pásem, popř. zábradlím.
Pás pro chodce je součást přidruženého prostoru a umísťuje se na vnější stranu prostoru
místní komunikace, tj. za případné pruhy/pásy cyklistické, autobusové, trolejbusové nebo
pásy pro místní dopravu. Při dostatečné šířce prostoru místní komunikace se pás pro chodce
odděluje od hlavního dopravního prostoru dělicím pásem o šířce nejméně 1,50 m (doporučuje
se 3,00 m), který se má sadovnicky upravit. v odůvodněných případech se může šířka dělicího
pásu snížit na 1,00 m.
V území nezastavěném a nezastavitelném a v území s rozvolněnou zástavbou se komunikace
pro chodce mohou řešit jako samostatné stezky pro chodce.
Optimální podmínky provozu chodců se zajišťují důslednou aplikací bezpečnostních
a zklidňovacích prvků a dodržováním podmínek platných předpisů. Tato opatření mají
v zájmu bezpečnosti chodců zajistit zejména dodržování dovolené rychlosti.
Při návrhu komunikací pro chodce je také vhodné posoudit a zohlednit vyšlapané cesty, které
signalizují často používané trasy, a přestavět je do regulérní podoby.
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Při nízkých intenzitách cyklistů a chodců je možný jejich společný provoz po
stezce/pásu/pruhu pro chodce.
Pás pro chodce, vytváří v přidruženém prostoru průchozí prostor, jehož šířka mezi uliční
čárou a bezpečnostním odstupem nemá klesnout pod 1,50 m. Šířka pásu pro chodce musí
odpovídat intenzitě provozu chodců a charakteru komunikace a spolu s bezpečnostními
odstupy tvoří šířku chodníku. Průchozí prostor (pás pro chodce) má umožnit jízdu dětského
kočárku, jízdu
vozíku pro invalidy, chůzi osoby s holemi nebo se slepeckou holí, chůzi chodce se zavazadly
a umožnit jejich míjení. Průchozí prostor musí mít světlou výšku 2,20 m. Šířka chodníku
nemá na místní komunikaci se zástavbou klesnout pod 2,00 m (chodci mají mít možnost
vyhnutí) a mají být dodrženy bezpečnostní odstupy.
Ve stavebně stísněných poměrech a v úsecích s nízkou intenzitou provozu chodců (stupeň
úrovně kvality A, případně B) lze v odůvodněných případech navrhnout volnou šířku pásu pro
chodce menší, nejméně však 1,00 m při největší délce 50 m. Bezpečnostní odstup
0,5 m (0,25 m) musí být vždy zachován.
Na komunikacích s intenzitou motorových vozidel < 500/24 h v obou směrech, s převážně
obytnou zástavbou, je možné upustit od zřizování samostatných chodníků a provoz chodců
předpokládat na principu smíšeného provozu.
Do volné šířky pásu pro chodce 1,5 m (a menší) nesmí zasahovat žádné překážky, ani
ojedinělé (např. sloupy veřejného osvětlení) o šířce > 0,15 m. Do volné šířky větší než 1,5 m
mohou zasahovat sloupy doplňkových zařízení, avšak v místě sloupu musí být zachována
volná šířka 1,5m. v odůvodněných případech ve stísněných podmínkách současného stavu
může ojedinělá překážka (sloup veřejného osvětlení, sloupek dopravní značky apod.) bodově
zúžit průchozí prostor až na 0,90 m. Ojedinělé překážky nesmí být ve vzájemných
vzdálenostech < 10 m. Ve stísněných prostorových podmínkách se doporučuje upevňovat
dopravní značky a veřejné osvětlení na přilehlé stavby na základě smlouvy s vlastníkem
nemovitosti, osvětlení případně na převěsy.
V přidruženém prostoru se doporučuje (v závislosti na charakteru komunikace) umisťovat
vysokou i nízkou zeleň, drobná zařízení místních služeb a další prvky uličního mobiliáře.
Kromě čistě dopravní funkce (pohyb chodců) se musí v určitých oblastech brát v úvahu
i funkce pobytová. Účelné je umístění prvků pro zabránění vjezdu do přidruženého prostoru
(pro zabránění parkování na chodníku), jako jsou sloupky, květinové truhlíky nebo stojany na
jízdní kola. s ohledem na možnost klopýtnutí nesmí být tyto prvky nižší než 0,60 m. Tato
zařízení však nesmí omezit nejmenší šířku průchozího prostoru odpovídající intenzitě provozu
chodců a charakteru komunikace a nesmí být překážkou rozhledu.
Pokud šířka prostoru místní komunikace při rekonstrukcích současného stavu neumožňuje
umístění oboustranného pásu pro chodce o šířce 1,50 m, pak se na komunikacích funkční
skupiny B i C zvolí podle místních podmínek následující možné úpravy a opatření:
- šířka jízdních pruhů se zúží až na nejmenší hodnoty podle článku tabulky 3 normy
ČSN 73 61 10;
- vynechají se jízdní pruhy pro cyklisty;
- vynechají se vodicí proužky;
- oboustranný pás pro chodce o šířce 1,50 m se navrhne bez bezpečnostních odstupů;
- dvoupruhový jízdní pás se zúží na jednopruhový při zachování obousměrného
provozu. Délka této úpravy má být co nejkratší.
- chodník se navrhne pouze jednostranný při zachování nejmenší šířky
1,50 m (v odůvodněných případech 1,00 m v největší délce 50 m) a zachování
bezpečnostních odstupů. Současně se navrhne opatření, které zajistí chodcům
bezpečný přechod na průběžný pás pro chodce (přechod ze strany, kde je tento pás
ukončen, na stranu, kde tento pás probíhá);
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pokud prostor místní komunikace ve stísněných podmínkách rekonstrukce současného
stavu neumožňuje umístění ani jednostranného chodníku. v tom případě se doporučuje
pomocí stavebních, nebo organizačních opatření zajistit bezpečnost silničního
provozu, případně dopravním značením podle patných předpisu omezit dovolenou
rychlost a/nebo upozornit na tento stav (dopravní značkou s dodatkovou tabulkou);

V projektu novostaveb se má podle místních možností použít nejvýše možný stupeň oddělení,
u rekonstrukcí při stísněných poměrech a podle místních podmínek se v odůvodněných
případech nemusí tento stupeň dodržet.
Rychlostní komunikace a místní komunikace s návrhovou rychlostí ≥ 70 km/h se navrhují bez
provozu chodců nebo s jeho důsledným oddělením.
V centrálních oblastech obcí, v historických jádrech, v lázeňských zónách i při stavbě center
větších obytných částí obcí a dále v částech obcí s převahou bydlení se pro zklidnění provozu
organizačními nebo stavebními opatřeními na základě dopravně inženýrského řešení vytvářejí
pěší a obytné zóny viz Přednáška číslo 10.
V některých případech je možné navrhovat provoz chodců a cyklistů společně. Všeobecně
nevhodné pro společné vedení provozu chodců a cyklistů jsou komunikace:
- s intenzivním obchodním využitím;
- s nadprůměrným výskytem osob s omezenou schopností pohybu a orientace;
- se sklonem > 3 %;
- s velkou hustotou vstupů a samostatných sjezdů do přilehlých staveb;
- při velké četnosti autobusových/trolejbusových/tramvajových zastávek;
- s šířkou průchozího prostoru < 2,50 m (v odůvodněných případech při menších
intenzitách chodců i cyklistů lze průchozí prostor snížit dle normy ČSN 73 6110.

Tab. 7.1
Dovolená rychlost
km/h
> 70

Doporučený stupeň oddělení motorové dopravy od provozu chodců.
Intenzita motorové
dopravy

> 50 ≥ 70

žádoucí
Široký dělící pás a)

Stupeň oddělení
přijatelný
Dělící pás b)

Dělící pás b)

Úzký dělící pás d)

c)

Při jakékoliv
intenzitě dopravy
50

Přípustný
Zábradlí c)
Zvýšený obrubník
(případně zábradlí)

Úzký dělící pás d)

Zvýšený obrubník
(případně zábradlí)

Zvýšený obrubník

c)

a)
b)
c)
d)

< 70
Zvýšený obrubník
Široký dělící pás nejméně v šířce 8 m nebo nadobrubníková svodidla
Dělící pás nejméně v šířce 3,0m
Zábradlí se umístí vždy za obrubník a je vhodné je doplnit úzkým dělícím pásem
Úzký dělící pás v šířce 1,50 m (v odůvodněných případech 1,00m)

Schodiště se vkládá do stezek a krátkých přístupových komunikací pro chodce tehdy, nelze-li
dodržet největší dovolený sklon. Schodiště se navrhují podle ČSN 73 4130 a dle vyhlášky
398/2009. Převládá-li pravidelné pojíždění dětskými kočárky a cyklisty (zejména
u mimoúrovňových podchodů a lávek), je nezbytné navrhnout na okraji schodiště rampové
pruhy. U schodišť je nutno vyznačit objízdnou trasu pro osoby s omezenou schopností
pohybu.
Komunikace pro chodce vedená v podloubí musí mít světlou výšku 2,50 m (umožňují-li to
podmínky, má mít světlou výšku 3,50 m) a veřejné osvětlení. Pokud podél podloubí nevede
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ještě pás pro chodce o šířce alespoň 1,50 m (ve stísněných poměrech nejméně 1,00 m), je
třeba zamezit přímému vstupu chodců z podloubí do jízdního pruhu (např. zábradlím).
Zvýšené pásy pro chodce jsou od jízdních pruhů/pásů, přídatných a přidružených pruhů,
odvodňovacích proužků (vodicích proužků) odděleny obrubníky s podstupnicí s výškovým
rozdílem 0,10 m až 0,20 m (u rekonstrukcí se může výškový rozdíl snížit až na 0,08 m).
Snížené obrubníky se navrhují u samostatných sjezdů do přilehlých staveb a pozemků
a u vjezdů do obytných a pěších zón s výškovým rozdílem od úrovně hlavního dopravního
prostoru 0,05 – 0,08 m. Délka sníženého obrubníku musí být < 6,0 m. Pochozí šikmá plocha
samostatných sjezdů (sjezdů přes chodník) smí mít v šířce 0,50 m od obruby sklon ≤ 12,5 %
(1 : 8). U přejezdů přes pruhy/pásy pro chodce a u přechodů pro chodce musí být obrubník
snížen na výškový rozdíl 0,02 m s nájezdnou rampou s podélným sklonem nejvíce 12,5 %
(1:8) při zachování průjezdu na chodníku o nejmenší šířce 0,90 m s příčným sklonem nejvíce
2 %. Pokud šířka chodníku neumožňuje toto uspořádání, provede se snížení chodníku v celé
jeho šířce. Snížený obrubník s výškou nad úrovní hlavního dopravního prostoru méně než
0,08 m musí být vyznačen varovným pásem dle Vyhlášky 398/2009 Sb. Požadavky na
pochozí šikmé plochy samostatných sjezdů nebo přejezdů přes pruhy/pásy pro chodce a přes
přechody včetně úprav obrubníku upravuje opět vyhláška 398/2009 Sb.
Pokud se u zvýšených pásů pro chodce na komunikacích funkční skupiny a a B s dovolenou
rychlostí > 60 km/h navrhují svodidla, je nutné postupovat s ohledem na vlastnosti svodidel,
na jejich návrhové parametry a na zachování funkčnosti komunikace pro ostatní druhy
dopravy a samozřejmě funkčnosti komunikace pro pěší.

7.5

Obr. 7.4
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Příklady uspořádání chodníků

Chodník se souvislou podélnou překážkou vedený jak podél souvislé zástavby,
tak podél volného prostoru (zeleně)

Obr. 7.5

Chodník s ojedinělou překážkou vedený jak podél souvislé zástavby, tak podél
volného prostoru (zeleně)

Obr. 7.6

Chodník vedený jak podél souvislé zástavby, tak podél volného prostoru
(zeleně)

-

hodnota v závorce (0,25) vyjadřuje šířku bezpečnostního odstupu ve stísněných
podmínkách při návrhové/dovolené rychlosti ≤ 30 km/h;
nejmenší šířka průchozího profilu je 1,50 m, u technického vybavení komunikací
a svislého dopravního značení ji lze snížit ve stísněných podmínkách na 0,90 m;
pokud podél pásu pro chodce není souvislá překážka (zástavba), bezpečnostní odstup
0,25 m se neuvažuje, naopak podle charakteru souvislé překážky se bezpečnostní
odstup zvětšuje.

7.6

Přechody pro chodce, místa pro přecházení,
lávky a podchody

Přechody pro chodce se na místních komunikacích zřizují a umísťují v závislosti na
charakteru urbanizace a z toho vyplývající poptávce po přecházení a v závislosti na funkční
skupině komunikace.
Na komunikacích funkční skupiny a na komunikacích s dovolenou rychlostí ≥ 70 km/h se
zřizují přechody pouze mimoúrovňové a jejich vzájemná vzdálenost nemá v zastavěném
území podle charakteru zástavby přestoupit hranici 500 m; na přechodových úsecích těchto
komunikací mohou být mimoúrovňové přechody ve vzdálenostech 1000 m, v odůvodněných
případech i více.
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Na komunikacích funkční skupiny B v kompaktní zástavbě se přechody pro chodce obvykle
zřizují na všech křižovatkách a mohou se zřizovat i v mezikřižovatkových úsecích podle
místních podmínek a podle poptávky po přecházení. Mají se zřizovat na všech ramenech
křižovatek a obvykle se zřizují, pokud poptávka po přecházení přestoupí ve špičkové hodině
pracovního dne hodnotu 50 chodců/h. v odůvodněných případech (např. na průtazích silnic
menšími obcemi) se mohou zřídit i při menší poptávce. Vzájemná vzdálenost přechodů pro
chodce má být ≤ 200 m, podle místních podmínek se může zvětšit. Naopak při odpovídající
poptávce po přecházení a vhodných místních charakteristikách je možné přechody
v mezikřižovatkových úsecích zřizovat i v kratších odstupech. Na přechodových úsecích
komunikací funkční skupiny B mohou být přechody podle místních podmínek ve
vzdálenostech větších.
Na komunikacích funkční skupiny C se přechody navrhují v závislosti na dopravním
významu komunikace, a pokud je jejich existence nezbytná (zejména na průjezdních úsecích
silnic). Mohou se také navrhovat místa pro přecházení. v zónách s omezenou dovolenou
rychlostí na 30 km/h se přechody pro chodce obvykle nenavrhují.
Situování přechodů pro chodce nebo opatření pro usnadnění přecházení v kompaktně
urbanizovaném území musí respektovat existující pěší příčné vztahy. Je-li před přechody pro
chodce přes ramena křižovatky potřebné vytvořit dostatečný prostor pro odbočující,
připojující se nebo křižující vozidla, nemá odsun přechodu od přímého směru chůze činit více
než 4 m.
Úrovňový přechod pro chodce má křížit jízdní pruhy/pásy kolmo a má být umístěn tak, aby
rozhledové poměry vyhověly podmínkám rozhledových poměrů popsaných níže. Přechod pro
chodce se má vyznačit zvýrazněným svislým a vodorovným dopravním značením. Svislé
značení může být v odůvodněných případech po obou stranách komunikace (případně
jízdního pásu). v zájmu bezpečnosti chodců a v zájmu dodržení doporučených délek přechodu
se mají přechody vybavit vhodnými stavebními opatřeními (vysazené chodníkové plochy,
ochranné/dělicí střední ostrůvky, zvýšené plochy). Dopravní značení musí být i za tmy
zřetelné. Vybrané přechody se mohou zvýraznit světelnými signály (přerušovaným žlutým
světlem). Na místních komunikacích obchodního charakteru s intenzivním využitím bočních
prostorů při intenzitách dopravy < 15 000 vozidel/24 h se může v odůvodněných případech
zajistit průběžná možnost přecházení pomocí středního dělicího pásu při případném užití
opatření pro regulaci rychlosti.
Přechody pro chodce bez řízení světelnou signalizací se mohou navrhovat jen přes dva
protisměrné jízdní pruhy (přes dvoupruhovou obousměrnou komunikaci). Přechod pro chodce
přes dva jízdní pruhy před křižovatkou, z nichž jeden je pro odbočování vlevo/vpravo se
připouští. Na nově navrhovaných komunikacích má být největší délka neděleného přechodu
6,50 m mezi obrubami (v odůvodněných případech na stávajících přechodech při
rekonstrukcích 7,00 m). Při velmi malém provozu nákladních automobilů a autobusů je
možné šířku komunikace mezi obrubami zúžit až na hodnotu 5,50 m. Při šířce komunikace
mezi obrubami ≥ 8,50 m má být přechod rozdělen dělicím/ochranným ostrůvkem o šířce
≥ 2,50 m. Zřízení ostrůvku je v tomto případě vhodnější než vysazené chodníkové plochy.
Současně je potřebné řešit i navazující část komunikace včetně vymezení možností parkování
stavebními úpravami. Šířka ostrůvku má umožnit ochranu chodce s dětským kočárkem,
cyklisty, popř. osoby na invalidním vozíku a osoby nevidomé či slabozraké a má činit
2,50 m – 3,00 m. Ve stísněných podmínkách je možné šířku ostrůvku snížit na
2,00 m, v odůvodněných případech ve stísněných podmínkách současného stavu a na
komunikacích s nízkou intenzitou dopravy na 1,75 m případně až na 1,50 m. v celé šířce
přechodu se ostrůvky přeruší, aby pro chodce nevznikla zvýšená překážka. Zvýšená čela
ostrůvků v obrubách o výšce 0,20 m se v zájmu ochrany přecházejících chodců vybaví
výstražným dopravním značením a eventuálně se doplní zařízením pro ochranu chodců, které
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vyloučí najetí vozidla do chodců na ostrůvku. Jako další prvek ochrany chodců se doporučuje
umístit do ostrůvku vhodnou zeleň, která řidiče upozorní na existenci ostrůvku, ale jejíž
charakter (zejména výška a/nebo šířka) neznemožní řidiči viditelnost osob nacházejících se na
ostrůvku. Nízká keřovitá zeleň může mít výšku nejvíce 0,50 m. Pro střední dělicí pásy na
směrově rozdělených komunikacích platí stejné šířkové požadavky jako na ostrůvky. Střední
dělicí pásy mohou být v některých částech mimo přechody/místa pro přecházení provedeny
s možností přejíždění pro umožnění příjezdu k protilehlým stavbám a pozemkům.
v odůvodněných případech se navrhne osazení zábradlí, které zabrání přecházení mimo
přechod (např. před školami, východy z podniků apod.). Přechody pro chodce mají být pokud
možno kolmo k ose komunikace.
Požadavky na zřízení a provedení vodícího pásu přechodu jsou obdobné jako na přechodech
pro chodce se světelnou signalizací.
Pokud je v hlavním dopravním prostoru navržen jízdní pruh pro cyklisty a neumožňuje-li
šířka komunikace mezi obrubami vložení ochranného/dělicího ostrůvku, prodlužuje se
přechod pro chodce o šířku/šířky pruhu pro cyklisty. Vysazená chodníková plocha se v tomto
případě nenavrhuje.
Tab. 7.2

Možné typy opatření pro přecházení chodců v mezikřižovatkových úsecích
dvoupruhových místních komunikací.
Uspořádání přechodů a místo pro přecházení
Uspořádání úrovňové

Bez vyznačení dopravními
značkami (místo pro
přecházení)
Bez
Se stavebními
stavebních
opatřeními
opatření

Střední dělící
ostrůvky/pásy,
vysazené
chodníkové
plochy,
zúžení jízdních
pruhů,
zvýšené plochy
(široké prahy,
plochy
křižovatek)

S vyznačením dopravními značkami
(přechody)
Bez
stavebních
opatření

Se stavebními
opatřeními

Přechody pro
chodce
vyznačené
dopravními
značkami
svislými
i vodorovnými

přechody pro chodce
vyznačené
dopravními
značkami a doplněné:
středními dělicími
ostrůvky/ pásy,
vysazenými
chodníkovými
plochami, zúžením
jízdních pruhů,
zvýšenými plochami
(široké prahy),
případně jinými
vhodnými opatřeními

Se světelným
řízením
(přechody)
Bez i se
stavebními
opatřeními
přechody pro
chodce se
světelnou
signalizací
vyznačené
dopravními
značkami
a případně
doplněné:
středními
dělicími
ostrůvky/
pásy,
vysazenými
chodníkovými
plochami,
zúžením jízdních
pruhů, případně
jinými vhodnými
opatřeními

Uspořádání
mimoúrovňové

Podchody/
přechod
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Obr. 7.7

Uplatnění
jednotlivých
typů
opatření
pro
přecházení
chodců
v mezikřižovatkových úsecích dvoupruhových místních komunikací
s dovolenou rychlostí 50 km/h

Tab. 7.3

Tabulka k obrázku 7.7.

Pole
A
B
C
D

Typ opatření
nejsou nutná opatření
vyznačený přechod pro chodce/místo pro přecházení podle potřeby se stavebními opatřeními
(vysazené chodníkové plochy, střední dělení, zúžení jízdních pruhů, zvýšené plochy –
kombinace prvků je možná)
vyznačený přechod pro chodce se středním dělením
přechod pro chodce řízený světelnou signalizací

Přechody pro chodce řízené světelnou signalizací se navrhují vždy přes dva nebo více
stejnosměrných jízdních pruhů. Ke světelnému řízení těchto přechodů je vhodné využít
stávající světelně řízené křižovatky. Světelně řízené přechody v úseku mezi křižovatkami se
buď zapojí do koordinace, nebo se užije řízení poptávkou.
Na nově navrhovaných komunikacích na světelně řízené křižovatce má být nedělený přechod
veden nejvýše přes 3 řadicí pruhy a jeho délka nemá být větší než 9,50 m. Při rekonstrukcích
v zastavěném území na světelně řízených křižovatkách se může v odůvodněných případech
navrhnout délka přechodu bez dělicího/ochranného ostrůvku přes 4 jízdní (řadicí) pruhy, ale
jeho délka nemá být větší než 12,00 m.
Při rekonstrukcích v zastavěném území na komunikacích se čtyřmi jízdními/řadicími pruhy
a s nezvýšeným tramvajovým pásem se může na světelně řízených křižovatkách
v odůvodněných případech použít délka přechodu bez dělicího/ochranného ostrůvku 17,00 m
(mezi obrubami včetně tramvajového pásu). Přechod přes tramvajový pás se zpravidla
vodorovným značením nevyznačuje.
Při délce přechodu více než 8,00 m se v jízdním pásu zřizuje vodicí pás přechodu (požadavky
vyhlášky 398/2009 Sb. na šikmé přechody a přechody v oblouku tím nejsou dotčeny).
Přechody pro chodce a místa pro přecházení se nesmí zřizovat:
- v takových úsecích komunikací, kde není zajištěna vzdálenost pro rozlišitelnost
přechodu a rozhledové poměry, viz níže. To se týká zejména směrových
a vrcholových oblouků;
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-

v takových vzdálenostech od SSZ, kde by existence tohoto zařízení negativně
ovlivňovala bezpečnost přecházejících chodců;
- tam, kde je v přidruženém prostoru dovolen provoz cyklistů a není možno zřídit
vyčkávací prostor pro chodce.
Pokud šířka hlavního dopravního prostoru není dostatečná pro umístění dělicího/ochranného
ostrůvku, zúží se jízdní pruhy na 3,00 m, případně až na 2,75 m, v odůvodněných případech
při zajištění odvodnění až na 2,50 m při šířce vodicích proužků 0,25 m. Tohoto principu se
užije také na komunikaci se zvýšeným tramvajovým pásem, kde se ochranný ostrůvek
navrhne alespoň po jedné straně tramvajového pásu. Pokud šířka prostoru místní komunikace
neumožňuje tuto úpravu, navrhne se přechod světelně řízený v délce navrhování přechodu pro
světelně neřízené křižovatky.
Přechod pro chodce se zřizuje jen tam, kde nejvyšší dovolená rychlost není vyšší než 50 km/h.
Na komunikacích s vyšší dovolenou rychlostí než 50 km/h se omezí dovolená rychlost před
přechodem (jak vyznačeným pouze dopravním značením, tak i se světelnou signalizací) na
nejvýše 50 km/h. Jestliže před přechody není dostatečně dodržována nejvyšší dovolená
rychlost, provedou se bez ohledu na počty přecházejících chodců opatření pro regulaci
rychlosti, která dodržování dovolené rychlosti prosadí.
V místech větší koncentrace chodců, zejména dětí (u škol, u zastávek veřejné dopravy, popř.
u jiných exponovaných míst) je vhodné dovolenou rychlost dále snížit (zpravidla na 30 km/h).
v těchto případech se doporučuje doplnit přechod ještě zpomalovacím prahem před
přechodem, nebo přechod vést po širokém příčném prahu. Vedení přechodu pro chodce po
ploše širokého zpomalovacího prahu zdůrazní existenci přechodu, zvýší jeho ochrannou
funkci a současně pro osoby s omezenou schopností pohybu tvoří přechod bezbariérový.
V místě styku prahu a chodníku proběhne obruba ve výšce nejvíce 0,02 m. K zabránění
vjezdu vozidel do vyčkávacího prostoru chodců se mohou na chodník v úrovni konce
náběhových klínů umístit odpovídající technické prvky, např. sloupky.
Pro osoby s omezenou schopností orientace se varovným pásem hmatově vyznačuje hranice
mezi pruhem pro chodce a jízdním/parkovacím pruhem v celé délce sníženého obrubníku
s výškou < 0,08 m. Varovný pás se z technologických důvodů doporučuje umístit
bezprostředně za obrubník chodníku. Dále se pro tyto osoby zřizuje hmatové směrové vedení
signálním pásem. Tento pás označuje místo odbočení z vodicí linie k přechodu, přístup
k němu a současně určuje směr přecházení přes jízdní pruhy. Proto musí být umístěn
v prodloužené ose přechodu nejméně v délce 1,50 m. Změna směru signálního pásu se
připouští pouze při splnění výše uvedených požadavků, je-li nezbytně nutná a přednostně pod
úhlem 90ْ. Z technologických důvodů může být signální pás odsazen od přirozené vodicí linie
(uliční čára, obrubník sadových úprav, zábradlí apod.) nejvíce o 0,30 m. v odůvodněných
případech u změn staveb může být část signálního pásu umístěná v prodloužené ose přechodu,
zkrácená až na délku 1,00 m a/nebo jeho umístění vzhledem k ose přechodu může být
asymetrické, ale vždy při dodržení přesahu varovného pásu nejméně o 0,80 m.
Přechody pro chodce mohou být v odůvodněných případech doplněny místy pro přecházení
vybavenými podpůrnými technickými prvky, jako jsou střední ochranné ostrůvky, vysazené
chodníkové plochy, zúžení jízdního pásu, zvýšené plochy. (V odůvodněných případech na
komunikacích s intenzitou dopravy ≤ 2 000 vozidel/24 h je možno zvýšený střední ochranný
ostrůvek zřídit v šířce pouze 1,50 m, nebo jej nahradit pouze plochou vymezenou jinou
povrchovou úpravou např. dlažbou. Tato místa nezakládají přednost pro chodce a nejsou
vyznačena dopravním značením. Místa pro přecházení nenahrazují přechody pro chodce,
pouze je doplňují a vytvářejí pro chodce častější možnost přechodu přes komunikaci. Mají být
v přiměřených vzdálenostech a dle místních podmínek doprovázena standardním přechodem.
Na místech pro přecházení se sníženým obrubníkem se u hranice s jízdním pásem (s hlavním
dopravním prostorem) zřizuje z bezpečnostních důvodů varovný pás. Orientační hmatové
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prvky (signální pásy, vodicí pás přechodu v jízdním pásu) se na místě pro přecházení
nezřizují. (Místa pro přecházení nejsou vhodná pro osoby nevidomé/slabozraké.)
Standardní šířka přechodu pro chodce je 4,00 m, v místech větší koncentrace chodců se šířka
přechodu zvětší. Naopak v odůvodněných případech se může šířka přechodu zmenšit na 3,00
m (nejmenší šířka přechodu). Zvětšení šířky se určí podle četnosti přecházejících a podle
charakteru prostoru, ve kterém se přechod nachází. Šířka přechodu se zvětšuje po jednom
metru. Je-li přechod pokračováním stezky/pásu pro chodce, musí zachovat nejméně týž počet
pruhů, jaký má pás/stezka. Na komunikaci pro chodce před přechodem je třeba počítat
s čekací plochou podle intenzity provozu chodců, a to 0,50 m2 (nejméně 0,30 m2) na jednoho
chodce, a podle navržené délky cyklu světelného signalizačního zařízení. Přechody pro
chodce (a přístupy na zastávky veřejné hromadné dopravy) na místních komunikacích musí
splňovat podmínky Vyhlášky 398/2009 Sb. a musí zaručovat bezpečnost provozu.
Na ploše přechodu ani v jeho vyústění se zásadně neumísťují kanalizační poklopy a uliční
kanalizační vpusti, srdcovky a výměny výhybek, nesmí zde být stožáry ani jiné překážky
omezující nebo ohrožující plynulost a bezpečnost chůze, včetně chůze osoby se slepeckou
holí a jízdy vozíku pro invalidu, kromě sloupků světelného signalizačního zařízení podle ČSN
73 6021. Tyto sloupky se umisťují do signálního pásu a svým umístěním nesmí omezit
samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. S ohledem na
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace musí být sloupky umisťovány ve
vzdálenosti nejvíce 1,25 m od hrany hlavního dopravního prostoru, při zachování jejich
vzájemné vzdálenosti nejméně 0,9 m. Vzdálenost je měřena od pláště sloupků. Na přechodech
pro chodce na novostavbách i při rekonstrukcích se mají podle místních podmínek užít dále
uvedená opatření, nebo kombinace těchto opatření. v místech intenzivnějšího pohybu chodců,
zejména chodců handicapovaných (u základních škol, zdravotnických zařízení, ústavů
sociální péče, ale v odůvodněných případech také u zastávek veřejné dopravy apod.), se má
před přechodem snížit dovolená rychlost na 30 km/h.
Samostatný signalizovaný přechod pro chodce se může zřizovat ve vzdálenosti menší než 100
m od nejbližšího světelného signalizačního zařízení pouze v odůvodněných případech a musí
být s tímto zařízením v koordinaci.
Výškový rozdíl u lávek a podchodů se překonává:
- šikmými přístupy podle ČSN 73 6201 s podélným sklonem a uspořádáním podle
zvláštního předpisu;
- pevnými schodišti s parametry podle vyhlášky 398/2009 Sb.;
- pohyblivými schody (eskalátory);
- výtahy, zdvíhacími plošinami;
- pohyblivými chodníky (pohyblivými rampami).
Vybavení lávek a podchodů musí být v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.
Pevná schodiště a zvláště pohyblivé schody podchodů s velkou intenzitou chodců mají být
kryté. U začátku a konce pevných schodišť a pohyblivých schodů se navrhuje čekací plocha
v rozsahu 0,50 m2 (výjimečně 0,30 m2) na jednu čekající osobu.
Uspořádání schodišť a ramp musí odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. Pevná schodiště se
doporučuje navrhovat podle ČSN 73 4130 v nejmenší šířce alespoň 2,00 m (výjimečně 1,50
m), vždy se zábradlím, nebo pevným madlem dle vyhlášky 398/2009 Sb. Schodiště mají
světlou výšku nejméně 2,5 m podle ČSN 73 6201. Schodiště má být dobře osvětleno (ve dne
přirozeným osvětlením a stupnice nástupního a výstupního schodu každého schodišťového
ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být kontrastně označena. Stupně u nekrytých
schodišť musí být opatřeny protiskluznou hranou, u ostatních schodišť se tato úprava
doporučuje. Venkovní schodiště musí být opatřeno zábradlím dle požadavku vyhlášky
398/2009 Sb.

14

7.7

Příklady uspořádání přechodu pro chodce

Obr. 7.8

Přechod pro chodce chráněný dělicím (ochranným) ostrůvkem a předřazenými
úzkými zpomalovacími prahy

Obr. 7.9

Přechod pro chodce zvýrazněný vysazenou chodníkovou plochou

Obr. 7.10

Přechod pro chodce chráněný dělicím (ochranným) ostrůvkem

Obr. 7.11

Přechod pro chodce umístěný na širokém zpomalovacím prahu a chráněný
dělicím (ochranným) ostrůvkem
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Obr. 7.12

Přechod pro chodce s vysazenou chodníkovou plochou

Obr. 7.13

Místo pro přecházení s vysazenou chodníkovou plochou

Obr. 7.14

Místo pro přecházení s ostrůvkem na komunikaci s nízkou intenzitou dopravy

Obr. 7.15

Místo pro přecházení na komunikaci s intenzitou dopravy ≤ 2 000 vozidel/24 h
označené pouze plochou vymezenou jinou povrchovou úpravou, např. dlažbou
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Obr. 7.16

Přechod pro chodce chráněný dělicím (ochranným) ostrůvkem

Obr. 7.17

Přechod pro chodce na čtyřpruhové směrově rozdělené komunikaci
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Obr. 7.18

Přechod pro chodce na čtyřpruhové směrově rozdělené komunikaci se
zvýšeným tramvajovým pásem o šířce 7,00 m

Obr. 7.19

Přechod pro chodce na nároží zvýrazněný vysazenou chodníkovou plochou
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7.8

Rozhledové poměry před přechody

Přechody pro chodce se situují tak, aby byla zajištěna včasná rozlišitelnost přechodu i chodců
pro řidiče vozidla a dostatečný pohledový vztah mezi chodcem a řidičem. Tam, kde
rozhledovou vzdálenost omezují parkující vozidla a případně jiné překážky, je třeba zajistit
rozhled např. zřízením vysazených chodníkových ploch. Tyto plochy mají být chráněny proti
odstavování motorových vozidel sloupky, nebo zelení, aby nebyl omezen výhled na chodce,
kteří mají v úmyslu přecházet.
Tab. 7.4

Nejmenší vzdálenosti pro rozlišitelnost přechodu a rozhledové poměry na
přechodech pro chodce a na místech pro přecházení.
Dovolená rychlost
50 km/h
40 km/h
30 km/h
100 m
60 m
50 m

Rozlišitelnost přechodu
Rozhledová vzdálenost na čekací plochy (pro řidiče) a z čekacích ploch
50 m
35 m
30 m
přechodu na jízdní pás (pro chodce)
Rozhled pro zastavení
35 m
25 m
15 m
Na čekací plochu přechodu
na pravé straně komunikace
20 m
15 m
10 m
a, b = délka volného rozhledového pole
ve směru jízdy – a
pro řidiče ve směru k vyznačenému
Na čekací plochu přechodu
přechodu
na levé straně komunikace
15 m
10 m
5m
ve směru jízdy – b
Na jízdní pás vlevo ve
12 m
8m
5m
směru přecházení – c
c, d = délka volného rozhledového pole
pro chodce z místa pro přecházení
Na jízdní pás vpravo ve
6m
4m
5m
směru přecházení – d
1. délka rozhledového pole se měří od okraje přechodu;
2. pokud je přechod/místo pro přecházení doplněn vysazenou chodníkovou plochou a ta je předsazena
před okraj jízdního pásu o více než 0,30 m (nejvíce o 0,70 m), pak se hodnoty délky rozhledového pole
mohou zkrátit na polovinu, ale na vyznačených přechodech na hodnotu ≥ 5,0 m a na místech pro
přecházení na hodnotu ≥ 3,0 m;
3. chodec na vyznačeném přechodu musí být viditelný ve vzdálenosti ≥ 1,0 m od obruby. Na místě pro
přecházení se předpokládá, že chodec vyčkává těsně u bezpečnostního odstupu;
4. údaje v tabulce platí pro přímé úseky komunikace. v obloucích se délky a, b, c, d upraví tak, aby byla
vždy zachována rozlišitelnost, rozhledová vzdálenost a rozhled pro zastavení dle tabulky 17 ČSN 73
6110.

Obr. 7.20

Rozhled z vozidla na chodce u přechodu
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Obr. 7.21

7.9

Rozhled chodce na přijíždějící vozidlo z místa pro přecházení

Osvětlení přechodů pro chodce a míst pro
přecházení

Osvětlení MK musí být pokud možno rovnoměrné. Pro zlepšení bezpečnosti chodců je
vhodné přisvětlení nebo samostatné osvětlení přechodů pro chodce a míst pro přecházení,
případně významných křižovatek. Při osvětlení přechodů pro chodce se má použít jiný
(výrazný) barevný odstín světelného zdroje a jeho samostatné připojení, aby osvětlení
přechodu mohlo být zapínáno dřív a vypínáno později než ostatní osvětlovací tělesa.
Osvětlení komunikací se řídí ustanoveními ČSN 36 0400, ČSN 36 0410, ČSN EN 13201-2,
ČSN EN 13201-3, ČSN EN 13201-4.

Obr. 7.22
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Osvětlení přechodu pro chodce jinou intenzitou a barvou světla. Výrobce
tohoto osvětlení je firma HONOR
http://www.honor-cz.com/verejne/excentric.php

Obr. 7.23

Nesprávně umístěno osvětlení přechodu pro chodce

Obr. 7.24

Správné umístění osvětlení přechodu pro chodce (Náchod silnice I/33)
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7.10

Označování přechodů pro chodce
dopravním značením

Obr. 7.25

Zvýraznění přechodu úprava vodorovného dopravního značení V17

Obr. 7.26

Zvýraznění přechodu pro chodce svislou značkou A11 zvýrazněnou
retroreflexním materiálem a vodorovnou dopravní značkou V15 – ulice Úvoz,
Brno
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Obr. 7.27

Svislá dopravní značka IP6 a zopakovaná nad přechodem pro chodce.
Dopravní značení je doplněno blikajícím oranžovým světlem. Nejnehodovější
přechod na ulici Vídeňská v Brně, ze směru k centru.

Obr. 7.28

Nejnehodovější přechod na ulici Vídeňská v Brně, ze směru od centra, zejména
z důvodu špatného rozhledu. Hlavně, když jsou na zastávce lidé.
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Obr. 7.29

Zvýraznění přechodu pomocí dopravního značení V12e a V15. Silnice II/385
směr Tišnov, vjezd do vesnice Čebín.

Obr. 7.30

Zvýraznění přechodu pomocí blikajícího zařízení v přechodu. Tento systém
nemá v současné době žádnou legislativní podporu, ale dle autora učebních
materiálu je to levné a účinné řešení. (Litovel, II/447)
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Obr. 7.31

Zvýraznění přechodu pro chodce blikající řadou světel ve vozovce od firmy
www.eltodo.cz (Litovel, II/447). Dále o osvětlení přechodů lze nalézt na
www.bezpecneprechody.cz.

Obr. 7.32

Nesprávné označení přechodu pro chodce, kdy je značka označena
retroreflexním materiálem a blikajícím oranžovým světlem. Tato kombinace
zejména v noci a při snížené viditelnosti oslňuje (silnice I/55, Napajedla).
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