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1 Úvod 

1.1  Předmět Technických doporučení  

Předmětem Technických doporučení (dále TD) je stanovení návrhových parametrů, dle kterých se 
mohou navrhovat/ověřovat parametry pozemních komunikací na páteřových trasách a na kritických 
místech trasy pro zajištění spolehlivého a bezpečného průjezdu nadměrných a nadrozměrných 
nákladů. 

TD jsou určena přepravcům nadměrných a nadrozměrných nákladů při plánování a ověřování tras 
a projektantům dopravních staveb při technickém návrhu. Další významnou skupinou tvoří správci 
dopravní infrastruktury, kteří mohou využívat TD pro kontrolu dodržování správných návrhových 
parametrů při návrhu/rekonstrukci pozemních komunikací, při povolování přeprav a orgánům státní 
správy dotčeným výstavbou dopravních staveb na páteřových trasách.    

Technická doporučení jsou součástí výstupů projektu TA ČR ZÉTA č. TJ02000167 „Stanovení 
parametrů páteřových tras nadměrných a nadrozměrných nákladů“. 

1.2 Související právní předpisy 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
vozidel na pozemních komunikacích 

Vyhláška MMR ČR č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb 

1.3 Související technické normy 

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení. Umístění a použití návěstidel 

ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací 

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 

ČSN 73 6108 Lesní dopravní síť 

ČSN 73 6109 Projektování polních cest 

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 

ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací 

ČSN 73 6405 Projektování tramvajových tratí 

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: 
Navrhování zastávek  
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ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky 

ŠSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 2: Zatížení mostů dopravou 

ČSN CEN/TR 13201 Osvětlení pozemních komunikací 

1.4 Související technické předpisy Ministerstva dopravy 

TP 58 Směrové sloupky a odrazky – Zásady pro používání  

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích  

TP 81 Navrhování světelných signalizačních zařízení pro řízení provozu na pozemních komunikacích  

TP 85 Zpomalovací prahy 

TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace  

TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na PK  

TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích  

TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi  

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK  

TP 135 Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích 

TP 139 Betonové svodidlo 6  

TP 145 Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi  

TP 159 Dočasná svodidla 

TP 169 Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích  

TP 171 Vlečné křivky pro ověřování průjezdnosti směrových prvků pozemních komunikací  

TP 174 Zásady pro používání dopravních majáčků 

TP 180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic volně žijící živočichy  

TP 182 Dopravní telematika na PK  

TP 203 Ocelová svodidla (svodnicového typu)  

VL 0 Vzorové listy oprav mostních objektů PK  

VL 1 Vozovky a krajnice  

VL 2 Silniční těleso  

VL 3 Křižovatky  

VL. 4 Mosty  

VL 6.1 Svislé dopravní značky  

VL 6.2 Vodorovné dopravní značky  

VL 6.3 Dopravní zařízení  

VL 7 Vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy 

Metodika pro navrhování turbo-okružních křižovatek  

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDSPK)  

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací  

Vzorové listy staveb pozemních komunikací  

1.5 Související zahraniční předpisy 

Směrnice rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví 
maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti 
pro mezinárodní provoz 

European Best Practice Guidelines for Abnormal Road Transports. European Commission Directorate - 
General for Energy and Transport 
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1.6 Termíny a definice 

Jednotlivé termíny a definice jsou převzaty z příslušných vyhlášek, norem a technických předpisů, které 
jsou výše uvedeny.  

1.6.1 Dělící ostrůvek 

Dělící ostrůvek je plocha ohraničená na všech stranách fyzicky, výjimečně opticky, vůči přilehlým 
jízdním pruhům. Dělící ostrůvek se umisťuje mezi protisměrnými jízdními pruhy/pásy v délce 5-25 m a 
tvoří zpomalovací prvek před vjezdem do křižovatky.  

1.6.2 Dělící pás 

Dělící pás je plocha ohraničená fyzicky nebo opticky vůči přilehlým dopravním pruhům, která na 
křižující komunikaci křižovatky odděluje jízdní pásy v délce nad 25 m od okružního pásu křižovatky. 

1.6.3 Křížení 

Křížení je v dopravě místo, kde se dvě komunikace v půdoryse protínají, ale nejsou vzájemně propojeny 
nebo kde se pozemní komunikace proti s jiným typem dopravy. 

1.6.4 Mimoúrovňové křížení 

Mimoúrovňové křížení je křižovatka, kde se jednotlivé proudy kříží v různých výškových úrovních a tím 
se snižuje počet kolizních bodů. 

1.6.5 Nadměrná přeprava 

Jedná se o přepravu, která svou hmotností, případně i dalšími parametry délkou, šířkou a výškou 
překračuje povolené hodnoty uvedené ve vyhlášce MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

1.6.6 Nadrozměrná přeprava 

Jedná se o přepravu, která svými parametry délkou, šířkou a výškou překračuje povolené hodnoty 
uvedené ve vyhlášce MD č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

1.6.7 Okružní křižovatka 

Okružní křižovatka je úrovňová křižovatka uspořádaná tak, že vozidla vjíždějící do křižovatky odbočují 
vpravo a pohybují se po okružním pásu k požadovanému výjezdu, do kterého odbočují opět vpravo. 
Dopravu na okružní křižovatce se doporučuje organizovat tak, aby vozidla na vjezdu musela dávat 
přednost vozidlům na okružním pásu. V opačném případě dochází k rapidnímu poklesu kapacity 
okružní křižovatky a lze očekávat zvýšení nehodovosti. 

1.6.8 Okružní pás křižovatky 

Okružní pás křižovatky je jízdní pás v šířce zpevnění vozovky okolo středového ostrova (vozovka včetně 
zpevněných krajnic a případného fyzického oddělení jízdních pruhů). Šířka okružního pásu závisí na 
vnějším průměru okružní křižovatky a je stanovena jako součet základní šířky jízdního pruhu a rozšíření 
jízdního pruhu v oblouku. U TOK se skládá z vnitřního a vnějšího jízdního pruhu. 

1.6.9 Nároží křižovatky 

Nároží křižovatky je plocha mezi okrajem vozovky úrovňové křižovatky a vnějšími okraji křižujících se 
jízdních pruhů. 
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1.6.10 Podjezdná výška 

Podjezdná výška je minimální světlá výška pod stavebními konstrukcemi. 

1.6.11 Paprsek křižovatky 

Paprsek křižovatky je úsek pozemní komunikace v oblasti křižovatky od místa průsečíku os křížících se 
komunikací k hranici křižovatky. 

1.6.12 Prstenec 

Prstenec je záměrně nerovná zpevněná část vnějšího okraje středového ostrova u jednopruhové 
okružní křižovatky (JOK), případně turbo-okružní křižovatky (TOK). Prstenec se navrhuje tak, aby mohl 
být běžně pojížděn směrodatným vozidlem. Tento prvek zajišťuje redukci rychlosti průjezdu osobních 
vozidel okružní křižovatkou při současném zachování průjezdnosti pro nákladní automobily a autobusy. 

1.6.13 Průjezdnost 

Průjezdnost vyjadřuje fyzickou možnost průjezdu vozidel křižovatkou s ohledem na vlastnosti a 
rozměry směrodatného vozidla, geometrické uspořádání a rozměry křižovatky, a to jak půdorysné, tak 
i výškové (ověřuje se vlečnými křivkami). 

1.6.14 Průjezdný prostor 

Průjezdný prostor je světlý prostor určený pro silniční vozidla, popř. chodce a cyklisty, který se musí 
zachovat v celé délce pozemní komunikace. 

1.6.15 Přepravce 

Přepravce je objednatel přepravy. 

1.6.16 Samostatný vjezd/výjezd 

Samostatný vjezd/výjezd je jízdní pás jednosměrné komunikace v místě napojení křižovatky. 

1.6.17 Směrodatné vozidlo 

Směrodatné vozidlo je největší vozidlo, které je schopno křižovatkou projet. 

1.6.18 Směrovací ostrůvek 

Směrovací ostrůvek je plocha ohraničená na všech stranách fyzicky, výjimečně opticky, vůči přilehlým 
jízdním pruhům, která zajišťuje směrové vedení jízdních proudů v křižovatce. Směrovací ostrůvek se 
používá např. mezi okružním pásem a bypassem, případně na vjezdech a výjezdech u přechodu pro 
chodce a místa pro přecházení přes dva stejnosměrné jízdní pruhy, kde má zároveň funkci ochrannou. 

1.6.19 Spojovací větev křižovatky (tzv. bypass) 

Spojovací větev křižovatky je jízdní pruh nebo pás, který spojuje dva sousední paprsky okružní 
křižovatky mimo okružní pás křižovatky a umožňuje tak zvýšení kapacity určitého směru při současném 
odlehčení okružního pásu. Navrhuje se u JOK a TOK. 

1.6.20 Středový ostrov 

Středový ostrov je kruhová nebo kruhu blízká fyzická překážka (v případě MOK může být výjimečně 
pouze optická) sloužící k usměrnění pohybu vozidel po okružním pásu křižovatky proti směru 
hodinových ručiček. Součástí středového ostrova může být i prstenec, jímž se v některých případech 
lemuje okraj středového ostrova. 
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1.6.21 Trasa 

Trasou silniční komunikace se rozumí prostorová čára určující směrový a výškový průběh silniční 
komunikace. 

1.6.22 Vjezd 

Vjezd je jízdní pruh nebo pás křižující komunikace, ze kterého se vjíždí do křižovatky. 

1.6.23 Vnější průměr okružní křižovatky 

Vnější průměr okružní křižovatky je průměr kružnice, kterou lze vepsat mezi vnitřní líc obrubníků nebo 
vnější okraje vodicích proužků okružního pásu křižovatky. 

1.6.24 Vnitřní průměr okružní křižovatky 

Vnitřní průměr okružní křižovatky je průměr středového ostrova (vč. případného prstence) okružní 
křižovatky. 

1.6.25 Výjezd 

Výjezd je jízdní pruh nebo pás křižující komunikace, kterým vozidla vyjíždějí z křižovatky. 

1.6.26 Zpevněná srpkovitá krajnice 

Zpevněná srpovitá krajnice je záměrně nerovný zpevněný okraj vjezdu, okružního pásu nebo výjezdu 
na pravé straně připojovacího oblouku následujícího vjezdu a výjezdu, který má půdorys ve tvaru srpu. 
Slouží pro běžný pojezd směrodatným vozidlem. 

1.7 Značky 

bo vzdálenost od pevné překážky 

bosa vzdálenost podvalníku k hraně obrysu nadrozměrného nákladu 

bp šířka průjezdního prostoru 

C 20/25 pevnostní třída betonu 

ČR Česká republika 

ČSN české technické normy 

ČSN EN česká technická norma eurokód 

D11 označení dálnice, číslo dálnice 

dop. doporučené 

EU Evropská unie 

GNSS Globální družicový polohový systém 

Goldhofer výrobce podvalníků 

GPS Globální polohovací systém 

hp výška průjezdního prostoru 

I/47 označení silnice/číslo silnice 

KO silniční obrubník kamenný 

m jednotka míry, metr 

MD Ministerstvo dopravy 

MHD městská hromadná doprava 

Nooteboom výrobce podvalníků 

OK okružní křižovatka 
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Onep. rozmezí osové vzdálenosti středů obrubníků KO, ve které nesmí být umístěny 
z důvodu možného nežádoucího naklonění podvalníku 

p % příčný sklon 

RS rotační socket 

Sb. sbírka zákonů 

SSZ  světelné signalizační zařízení  

t jednotka váhy, tuna 

THP osy typ modulárního systému podvalníku pro přepravu těžkých nákladů 

TP technické podmínky 

UAV Bezpilotní letadlo - někdy UAV z anglického Unmanned Aerial Vehicle nebo také 
dron z anglického drone 

VO stožáry veřejného osvětlení 

XF4 stupeň vlivu prostředí  
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2 Problematika průjezdu na častých trasách 

2.1 Úvod 

U mnoha evropských států má průmysl, železárenská a strojírenská výroba a následná přeprava 
nadměrných nákladů dlouhou historii. Tradičně se v železárnách a strojírnách na zakázku vyrábí 
výrobky nadstandardních rozměrů i hmotností, jejichž přeprava je po území státu i k zahraničním 
odběratelům nebo do velkých přístavů zajišťována speciálními vozidly po vybraných trasách 
na pozemních komunikacích, po železnici, po vodě anebo letecky. 

U těchto výrobků nastává problematika jejich přepravy. Vzhledem k průjezdným průřezům 
a poloměrům oblouků je mnohdy obtížné využít železniční přepravu. Vodní přepravu nelze také 
v našich podmínkách zcela využít z hlediska splavnosti vodních toků. Přepravu je nutné tedy 
uskutečňovat po vybraných trasách pozemních komunikací za pomocí speciálních vozidel. Trasy pro 
nadměrnou přepravu byly dříve chráněny Ministerstvem dopravy z hlediska rozměrů a hmotností. 
Přeprava nadměrných a nadrozměrných nákladů je dlouhodobou záležitostí vzhledem k tomuto 
historickému výrobnímu potenciálu na našem území. Změna nastala však po roce 1992, kdy trasy pro 
nadměrnou přepravu přestalo Ministerstvo dopravy chránit. 

K nadrozměrné přepravě nepatří jen výrobky ze strojírenství a průmyslu. Do této skupiny patří 
také různé samohybné a stavební stroje, jeřáby, které překračují svojí hmotností či rozměry maximální 
standardně povolené limity. Ministerstvo dopravy povoluje ročně několik tisíc nadrozměrných 
přeprav, z toho počtu tvoří nezanedbatelnou část také přepravy, které vyžadující nadstandardní 
prostorové požadavky na zajištění průjezdu. 

Firmy, které se specializují na doprovody, přepravu a realizaci přeprav nadměrných 
a nadrozměrných nákladů vynakládají stále více času a prostředků na zajištění technických úprav 
prostorového uspořádání pozemních komunikací pro průjezd jednotlivých přeprav. Příkladem 
je budování okružních křižovatek s parametry nevyhovujícími tomuto typu přepravy, zužování vozovek 
a vytváření retardérů na pozemních komunikacích v průtazích měst a obcí. Můžeme zde zmínit také 
tzv. kanalizaci dopravy v průsečných a stykových křižovatkách i na mimoúrovňových křižovatkách. 
Komplikace také působí blízkost osvětlení, dopravní značení a další nemobilní prvky na komunikaci. 
V současnosti můžeme považovat stav komunikační sítě pro potřebu průjezdnosti nadrozměrných 
nákladů v ČR jako neuspokojivý.  

Podobně neutěšená je situace v mnoha dalších evropských zemích. Přitom existuje Evropská 
směrnice osvědčené praxe pro přepravu nadměrných nákladů po pozemních komunikacích 
ze 17. 5. 2006, která doporučuje členským státům vybudovat celoevropskou síť koridorů pro přepravu 
nadměrných nákladů. 

2.2 Legislativní stránka přeprav 

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav stanovuje vyhláška MD č. 341/2002 Sb., 
o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Na pozemních komunikacích pro používání vozidel, která včetně nákladu přesahují stanovené 
rozměry, platí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení 
udělují jednotlivé silniční správní úřady, kterými jsou dle § 40 citovaného právního předpisu. 

Pokud vozidlo, nebo souprava, překročí míry stanovené vyhláškou č. 341/2002 Sb., je nutné 
povolení k přepravě nadměrného nákladu. Údaje potřebné k vydání povolení jsou stanoveny § 40 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a jsou obsahem vzoru tiskopisu žádosti. 
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2.3 Výběr trasy 

Obecně výběr trasy závisí na typu nákladu, jeho rozměrech a hmotnosti. Hmotnost nákladu 
ovlivňuje výběr trasy také vzhledem na únosnost mostních objektů. Trasu v současnosti vybírá 
dopravce, nebo pracovník najatého subjektu (doprovodu), který vychází z předchozích zkušeností 
a zjištění stavu trasy přímo v terénu. Konečný souhlas s navrhovanou trasou udělí příslušný správní 
orgán dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Přepravce zodpovídá za její výběr 
a je povinen den před uskutečněním přepravy vybranou trasu překontrolovat. Samotný výběr návrhu 
trasy, vzhledem k průjezdu po pozemních komunikacích a zajištění statických výpočtů mostů, případně 
jejich podepření, může trvat i několik měsíců. 

2.4 Dopravní značení 

Dopravní značení bývá jedním z nejčastějších problémů při průjezdu nadrozměrných nákladů. 
Značení je umisťováno ve většině případů v těsné blízkosti komunikace, kde znemožňuje průjezd 
nákladu. Toto značení je nutno demontovat a po průjezdu opět uvést do původního stavu. Často bývá 
značení osazeno napevno a tím znemožňuje jeho manipulaci. Vhodné je na těchto častých trasách 
použití demontovatelného dopravního značení. Ovšem také u demontovatelného značení mohou 
nastat komplikace (viz Obr. 1). Jedná se především o kotevní šrouby osazené na patce, která 
je ukotvena do betonového základu. Na tento základ je následně osazen sloupek s dopravním 
značením. Kotevní šrouby vyčnívají a vozidlo má znemožněn průjezd. Nutné je tato místa na trase 
vypodkládat. Zmíněné řešení ovšem nelze vždy použít. 

Problém působí nejen svislé dopravní značení, ale také značení, které je osazeno 
na výložníku nad komunikací. Jsou to především nově budované, nebo rekonstruované přechody pro 
chodce. Výložník je svařen a znemožňuje jakékoliv natočení při průjezdu soupravy. Pokud nelze vybrat 
jinou objízdnou trasu, je nutné přistoupit k demontáži výložníku. V takovýchto případech dochází 
k časovým i finančním ztrátám v rámci přepravy. 

 

 

Obr. 1 Průjezd soupravy s vypodložením přes kotevní šrouby dopravního značení 

2.5 Prvky na pozemních komunikacích 

Komplikace v rámci průjezdu mohou působit i další prvky, které se vyskytují na pozemních 
komunikacích. Do těchto prvků patří především osvětlení, zábradlí, nemobilní prvky, okrasné prvky 
a zeleň (viz Obr. 2). 

Osvětlení na komunikacích přináší obdobné problémy jako dopravní značení. Stožáry osvětlení 
jsou umístěny blízko komunikace. Demontáž osvětlení je velmi složitá a vynucuje si účast příslušných 
odborných pracovníků. Ve většině případů při nevhodném umístění osvětlení je znemožněn průjezd 
a je nutno vybrat jinou variantu trasy.  
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Nedemontovatelná zábradlí, která brání průjezdu nákladu, a další nemobilní prvky na trase velice 
ztěžující přepravu. A to nejen časově při vlastním průjezdu, ale také při samotném trasování. 
V takovýchto případech se stává daný úsek, nebo křižovatka pro soupravu neprůjezdná.  

  

Obr. 2 Problematika průjezdu vozidla z důvodů blízkosti zábradlí a veřejného osvětlení 
(foto: D. Králík, O. Čerešňák) 

2.6 Mostní objekty 

Trasy pro přepravu jsou v současné době vybírány také vzhledem k mostním objektům (viz Obr. 
3). Nejedná se jen o jejich únosnost, ale také o podjezdnou výšku.  

Nedostatečná únosnost mostních objektů znemožňuje vést trasu v příznivých prostorových 
parametrech. Pokud nebudeme brát zřetel na nynější stav mostních objektů, ale budeme se jen bavit 
o samotném návrhu. Zjistíme, že mosty na toto zatížení nejsou navrhovány, jelikož nejsou známy časté 
trasy nadměrných nákladů a také přepravci nejsou oslovovány při jejich návrhu nebo rekonstrukci. 
Přitom normy ČSN EN 1991-2 a ČSN 73 6222 stanovují zatěžovací schéma pro zvláštní soupravu pro 
vybrané trasy, na kterých se předpokládá přejezd těchto nákladů. 

Stavy mostů se již před samotným přejezdem soupravou monitorují a provádí se statický přepočet 
mostní konstrukce. Při průjezdu soupravy dochází opět k sledování průhybů a deformací mostovky. 
Některé mostní objekty je nutno při realizaci přepravy podepřít. Tyto úkony vyžadují nemalé množství 
času, ale také velkou finanční zátěž pro konečného zákazníka. Navyšuje se cena výrobku a tím snižuje 
jeho konkurenceschopnost.  

Paradoxní je, že stejné mosty je nutné podepírat i několikráte do roka. Po přepravě jsou objekty 
mostů uvedeny do původního stavu, aniž by následně docházelo ke zlepšení jejich stavebního stavu. 
Jednou z podmínek při přejezdu nákladu přes mostní objekty je to, že přeprava nesmí změnit původní 
stav. 

S mostními objekty souvisí také jejich podjezdná výška. Ta se stanovuje dle normy ČSN 73 6201 
Projektování mostních konstrukcí. V normě jsou uvedeny podjezdné výšky na těchto druzích 
komunikací: 

• dálnice, rychlostní silnice a silnice I. a II. třídy 4,80 m, 

• silnice III. třídy a místní komunikace rychlostní a sběrné 4,50 m, 

• místní komunikace obslužné a veřejné účelové komunikace 4,20 m, 

• podjezdy pod lehkými dopravníkovými mosty a podobným zařízením, ochrannými 
sítěmi, potrubím a jiným vedením 5,85 m. 
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Obr. 3 Schéma objezdu nevyhovujícího mostního objektu z hlediska únosnosti na mimoúrovňové křižovatce 

na Pražském okruhu (legenda: J. Petrů, foto: D. Králík) 

2.7 Mýtné brány, elektrické rozvody a jiná vedení 

Podjezdné výšky mýtných bran a vedení zásadně omezují průjezd nákladu na jednotlivých 
komunikacích a mnohdy vyžadují asistenci jiných subjektů (viz Obr. 4). 

Pokud se jedná o mýtné brány, ty jsou standardně konstruovány na podjezdnou výšku 5,50 m. 
Nadměrné náklady, i přes využití nejmodernějších typů podvalníků, vyžadují výšku vyšší. Na síti 
komunikací, proto nalezneme i portály uzpůsobené pro tuto přepravu. Jejich výška se mezi nejvyšším 
bodem komunikace a osazenou technologií pohybuje od 5,50 m do 5,90 m bez úpravy mýtné brány. 
Po úpravě dosahuje výška 7,85 m, nebo až po zcela volný výškový prostor. S těmito branami se můžeme 
setkat na úsecích komunikací I/47, I/48, I/55, I/58 a D11. Ne vždy jsou ale tyto mýtné brány vhodně 
osazeny do „páteřových tras“. Při nutnosti uvolnění průjezdu nadrozměrného nákladu pod jedním 
portálem je nutné zaplatit vysoký poplatek. 

Sítě výškového elektrického vedení, trakčního vedení nebo kabelů v mnoha místech ztěžují 
přepravu. V těchto případech je nutné zajištění pomoci odborníků. Kabely jsou při přepravě 
nadzvednuty. Nastávají i situace, kdy je nutnost vypnutí elektrické sítě. 
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Obr. 4 Problematika průjezdu z hlediska elektrických rozvodů a jiných vedení 

2.8 Úrovňová a mimoúrovňová křížení 

Z hlediska úrovňových křížení, jako jsou železniční přejezdy, nebo místa, kde dochází ke křížení 
komunikace s tramvajovou tratí, nastává zejména problematika podjezdu pod trakčním vedením. U 
mimoúrovňových křížení se setkáváme nejčastěji s problematikou podjezdné výšky pod mostními 
objekty, která již byla popsána v kapitole 2.6 Mostní objekty. 

2.9 Úrovňové křižovatky 

Na úrovňových křižovatkách bývá průjezd nadměrné přepravy velmi obtížný vzhledem k často 
nevyhovujícím poloměrům nároží křižovatek. Zásadou při navrhování úrovňových křižovatek na 
místních komunikacích je volit co nejmenší poloměry nároží z důvodu minimalizace prostorových 
nároků a umisťování přechodů pro chodce co nejblíže ke křižovatce. Dále také komplikují průjezd 
ostrůvky, které se nacházejí v prostoru křižovatky. Prvky jako dopravní značení, stožáry veřejného 
osvětlení a další nemobilní prvky byly již popsány v předchozích kapitolách. 

2.10 Okružní křižovatky 

Tento typ křižovatky je na našich komunikacích velmi využívaný. Okružní křižovatky jsou zejména 
ve velké míře využívány v obcích, městech a také na významných komunikacích. Okružní křižovatka 
přináší zklidnění dopravy a má významný vliv na bezpečnost provozu. Ovšem při návrhu tohoto typu 
křižovatek z pravidla nebývá myšleno na nadrozměrnou přepravu.  

Problematické jsou především parametry poloměrů na vjezdu/výjezdu, geometrické uspořádání, 
samotná velikost okružní křižovatky, komplikace se zvýšeným středovým ostrovem a dělícími ostrůvky 
(viz Obr. 5). Vzrostlá zeleň při okrajích křižovatky může také působit nemalé komplikace. Problematika 
dalších prvků, které se nachází na okružní křižovatce, jako je dopravní značení, stožáry veřejného 
osvětlení a další nemobilní prvky byly již popsány v předchozích kapitolách. 
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Obr. 5 Problematika průjezdu z hlediska dělících ostrůvků na okružní křižovatce 

2.11 Mimoúrovňové křižovatky 

U mimoúrovňových křižovatek se vyskytuje mnoho komplikací při přepravě nadměrných 
a nadrozměrných nákladů. Pro tyto náklady je nutné mít ve směrovém řešení dostatečně velké 
poloměry větví křižovatek. Důležité je také mít dostatečnou šířku větve pro manévrování se soupravou. 
S mimoúrovňovými křižovatkami je také spojena podjezdná výška pod mostními objekty. Problematika 
s dopravním značením, osvětlením a dělícími ostrůvky již byla v textu zmíněna. 

2.12 Výjezdy z výrobních závodů 

S problematickými místy se nesetkáváme jen na komunikacích, ale také při výjezdu přímo z 
výrobních závodů (viz Obr. 6). Zde nastávají situace, kde je nutné vypodkládat za pomoci ocelových 
plátů nároží křižovatek atp. Při extrémně malých poloměrech zde může docházet k prasknutí několika 
pneumatik (nejedná se o ojedinělý jev). Při naloženém nákladu je poté následně velice obtížná jejich 
výměna. Často se tedy stává, že při projektování hal, výjezdů a komunikací u závodů, není myšleno na 
přepravy těchto výrobků. Je důležité je poznamenat, že nejsou rozhodující jen rozměry samotného 
výrobku, ale také celkové rozměry soupravy, která tento výrobek bude přepravovat. 

 

Obr. 6 Problematický výjezd ze závodu při přepravě nádrže 
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3 Podklady pro stanovení páteřových tras a technických parametrů 

Pro stanovení potřebných údajů a parametrů byly zpracovávány statistické údaje ohledně 
přepravovaných nákladů na častých trasách. Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje centrální evidence 
přeprav bylo využito více pramenů. Ve spolupráci s ČESTAND z.s. (České sdružení těžkých 
a nadrozměrných dopravců) byly shromážděny údaje od největších dopravců v České republice. 
Dále byla prováděna vlastní měření a hledání relevantních údajů, byly analyzovány údaje od 
jednotlivých správců infrastruktury, samospráv, Policie ČR, doprovodů atp. Celkově byly analyzovány 
údaje od roku 2009 do roku 2021.  

3.1 Statistická data 

Jednalo se o sběr a analýzu údajů používaných typů podvozků a jejich parametrů - sběr údajů 
(délky, šířky, poloměry zatáčení, použití postrku a dalších potřebných technických parametrů). 
Dále se jednalo o analýzu samotných přepravovaných nákladů - sběr údajů (délky, šířky, výšky, 
hmotnosti) z realizovaných přeprav. Pro stanovení zdrojů a cílů přeprav byly sledovány začátky a konce 
trasy, detailní rozpis tras a počet dnů přepravy.  

Mezi zdroje a cíle můžeme zařadit výrobní podniky (železárny, mostárny, výrobny strojních 
zařízení, stavební firmy a velké firmy produkující nadrozměrné výrobky - bazény, buňky, technologická 
zařízení), továrny a jaderné elektrárny. Mezi nejvýznamnější zdroje a cíle přeprav patří zejména 
přístavy a hraniční přechody.  

Analýza tras proběhla také v návaznosti na přepravní trasy zahraničních dopravců realizující 
přepravy nákladů také po České republice.  

3.2 Analýza statistických dat 

Pro stanovení vzdáleností umístnění dopravního značení na pozemních komunikacích, 
podjezdných výšek a parametrů křižovatek bylo nutné vytvořit návrhová vozidla dle nejčastějších typů 
přeprav. Jedná se o rozměry délky, výšky a šířky podle typu nákladu. Různé typy nákladu používají 
různé typy podvalníků, na kterých je náklad převážen. Ne vždy platí, že delší souprava má horší 
manévrovatelnost než souprava kratší. Podobné parametry také platí o šířkových a výškových 
parametrech.  

Z těchto důvodů byly přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů rozděleny do základních 
6 kategorií viz tab. 1. Pro každou kategorii bylo nutné zjistit veškeré rozměry, které pak budou využity 
pro modelování vozidel v programech pro ověření vlečných křivek, ale také pro stanovení parametrů 
křižovatek pro určité typy nákladu. Samotné náklady lze převážet na více typech podvalníků. 
Rozhodovacím prvkem je velikost nákladu, jeho tvar a hmotnost. Tyto aspekty uvažovány při modelaci 
samotných vozidel. Parametry pro trasy se mohou stanovit plošně na všechny trasy, nebo jen pro 
nejčastější typy nákladů, které se na trasách pohybují. Na některých trasách se např. přepravují pouze 
generátory a transformátory, na jiných trasách např. větrné elektrárny, případně strojní zařízení. Platí 
to, že odlišné typy přeprav vyžadují jiné parametry křižovatek. Ne vždy je tedy nutné mít trasy a její 
parametry vytvořené pro všechny typy přeprav.  

Z tohoto důvodu je vždy nutné při návrhu nebo rekonstrukci zjistit možné zdroje a cíle přeprav, 
které se v dané lokalitě mohou vyskytovat. Tyto údaje není možné stanovit takto komplexně 
v Technických doporučeních, jelikož se situace v dané lokalitě může v průběhu času značně lišit.  
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Tab. 1 Kategorie pro rozdělní převážených zařízení 
 

Dlouhé a těžké 
přepravy 

Konstrukce Díly Stroje  Strojní zařízení 
Smíšená 
kategorie 

generátory vazníky části lisu stavební stroje strojní zařízení technologie 
transformátory rámové poklopy jiné typy strojů strojní díly lodě 
… mostní kon. cylindr jeřáby … buňky 
 ocelové kon. kruhy díly jeřábů  tepelné kryty 
 dřevěné kon.  části mlýnu …  bazény 
 betonové kon. ocelové nádoby   sila 
 nosníky ocelová dna   trupy 
 … …   … 

3.3 Přehled parametrů nadměrných a nadrozměrných nákladů 

Technická doporučení neuvádí postupné zpracování jednotlivých údajů, ale jsou zde uvedeny 
pouze výsledné tabulky, obrázky určené pro stanovení technických parametrů na páteřových 
trasách. 

 

Na základě zpracovaných statických údajů byl navržen postup pro stanovení výsledných hodnot. 
V prvním kroku byl stanoven počet nadlimitních přeprav, dle počtu přepravovaných nákladů. 
Na základě výčtu zpracovaných statistických ukazatelů a také ekonomického hlediska, kdy není 
finančně rentabilní stanovit trasu pro 100 % přepravovaných nákladů (pokud se nadlimitní přeprava 
realizuje např. 1x za 3 roky), byl stanoven procentuální počet přeprav. Pro zjednodušené vysvětlení 
se jedná o počet přeprav, na který by měla být trasa navržena (90 % a 85 %) a procentuální počet 
přeprav, které stanovené hodnoty přesahují (10 % a 15 %). U jednotlivých typů nákladů a sledovaných 
hodnot (hmotnost, délka, šířka a výška nákladu), byl zjištěn skutečný počet nadlimitních přeprav, 
které rozmezí 90 % a 85 % přesahují. Ze stanoveného počtu nadlimitních přeprav a vypočteného 
rozmezí, ve kterém se přepravy pohybují, byly zpracovány výsledné hodnoty. Pro odstranění případné 
chyby ve statistickém vzorku byl přidán 5% bezpečností přídavek k nejvyššímu rozmezí, do kterých 
90 % a 85 % počet přeprav náleží. Tento přídavek také eliminuje chyby při měření nákladu (soupravy 
nadměrného nebo nadrozměrného nákladu), ale také zahrnuje bezpečnostní přídavek pro stanovení 
průjezdního prostoru (šířka, výška), toleranci v modelaci vlečné křivky při průjezdu soupravou (šířka, 
výška, délka) a únosnost pro mostní objekty (hmotnost). Tento 5% přídavek vyhověl všem výše 
zmíněným kritériím. 

Výsledné hodnoty ze zpracovaných údajů jsou uvedeny v tab. 2 a 3. Tyto tabulky obsahují výsledné 
údaje pro 90 % a 85 % přeprav včetně 5% přídavku, na které by měly být stanoveny parametry tras  
pro přepravu jednotlivých typů nákladů a parametry pro stanovení páteřových tras.  

Hodnoty pro 85 % přeprav, včetně 5% přídavku – tyto hodnoty byly stanoveny jako minimální 
hodnoty (85 % přeprav - minimální požadavky pro průjezd). 

Hodnoty pro 90 % přeprav, včetně 5% přídavku – tyto hodnoty zahrnují trasy, kde místní 
podmínky šířkové, výškové a hmotností, případně jiné aspekty, neomezují jejich návrh. 

Doporučený návrh – který by měla splňovat trasa pro přepravu zmíněných typů nákladů. 
Pro návrh „Páteřových tras“ musí být uvedené hodnoty dodrženy. 

Výsledné hodnoty, které jsou uvedeny v tab. 2 a 3, stanovují průjezdní prostor. Dle parametrů 
výsledných hodnot byly následně modelovány náklady na vozidla nadměrných a nadrozměrných 
souprav pro ověření vlečných křivek vozidel v prostoru křižovatek.  
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Tab. 2 Tabulka výsledných hodnot (hmotnost, délka) zpracovaných na základě statistických údajů 

 

Tab. 3 Tabulka výsledných hodnot (šířka, výška) zpracovaných na základě statistických údajů 

 

4 Modely vozidel pro softwarové ověření vlečných křivek 

Na základě zpracovaných analýz ze statistických údajů o přepravách, kategorizace pro rozdělení 
převážených zařízení, informací o parametrech, typech vozidel a nákladů byly vytvořeny softwarové 
modely vozidel nadměrných a nadrozměrných nákladů pro ověření/doložení vlečných křivek.  

Vytvořená vozidla mohou sloužit přepravcům nadměrných a nadrozměrných nákladů 
při plánování a ověřování tras, projektantům dopravních staveb při návrhu parametrů pozemních 
komunikací na trasách nadměrných a nadrozměrných přeprav. 

V neposlední řadě mohou být vozidla využita pro správce dopravní infrastruktury jako 
nástroj pro kontrolu dodržování správných návrhových parametrů a při povolování těchto  
přeprav - v kritických bodech trasy pro doložení vlečných křivek vozidel. 

4.1 Modelace a verifikace modelů vozidel 

Vytvořená vozidla jsou navržena na základě technických informací od výrobců podvalníků pro 
přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů a údajů od samotných přepravců.  

Modely vozidel byly tedy vyvíjeny ve spolupráci s výrobci podvalníků (např. Goldhofer, 
Nooteboom) a ve spolupráci s výrobci softwarů pro ověření válečných křivek (Transoft Solutions, 
CGS Labs). Probíhala také verifikace modelů vozidel na základě vlastních měření za pomoci  
GNSS přístrojů, verifikace za pomoci dalších softwarů, které byly vyvíjeny ve spolupráci s výrobci 
podvalníků – software easyTrack a na základě verifikace vlečných křivek z monitorování přeprav 
(videoanalýza průjezdu nadměrného nákladů za pomoci videoaparatury a UAV). 
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4.2 Modely vozidel 

Celkem bylo vytvořeno 12 typů vozidel převážející nadměrné a nadrozměrné náklady, 
a to k dispozici pro dva softwary AutoTURN a Autopath.  

Vytvořená vozidla: 

• STHP 10 

• STHP 16 

• STHP 24 

• STHP + KOTLOVÉ LOŽE 

• STHP + BAGROVÉ LOŽE 

• STZ L6 

• STZ VL4 

• STZ VH 2+4 

• OVB 102-06 

• OSD 48-03 

• SPZ DL4 39 

• SPZ DL4 50 

Vytvořená vozidla je možné stáhnout z webových stránek, které se věnují parametrům 
páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů – www.paterove-trasy.cz. 

4.3 Ověření vlečných křivek 

Přestože Technická doporučení stanovují technické parametry pro návrh pozemních komunikací, 
je nezbytné navržená řešení ověřit za pomoci vytvořených modelů vozidel. Tímto způsobem se prokáže 
průjezd soupravy s přepravovaným nákladem a odhalí se nevyhovující parametry pozemních 
komunikací, křižovatek a míst, která by bránila, znemožňovala průjezd. V rámci ověření vlečných křivek 
je možné uvažovat s nestandardním průjezdem křižovatky – tj. průjezd v protisměru. U ověření 
nemůže ale být počítáno s couváním vozidel – jedná se o nežádoucí pohyb.  

Příkladem pro ověření vlečných křivek může být vytvořené vozidlo STHP 24. Jedná se 
o tahač + podvalník Obr. 7.  Technické parametry soupravy jsou uvedeny v tab. 4. 

 

Obr. 7 Model vozidla STHP 24 (Tahač: Mercedes Benz Actros 4160 AS Titan 8x6, Návěs: Goldhofer STHP/LTV Y) 

Tab. 4 Technické parametry modelu soupravy STHP 24 

Parametry Tahač Návěs Souprava 

délka [mm] 7 610 
4 246 + 24 x 1 500 9 160 + 24 x 1 500 

40 246 45 160 

šířka [mm] 2 500 3 000 3 000 

výška [mm] 4 000 2 672 4 000 

počet náprav 4 24 28 

rozvor náprav [m] 1,95 – 1,95 – 1,35 1,50 - 

pneumatiky - 215/75 R 17,5 - 

délka ložné plochy [mm] - 24 x 1 500 - 

šířka ložné plochy [mm] - 3 000 - 

výška ložné plochy [mm] - 1 120 ± 300 - 
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 Na webovém rozhraní (www.paterove-trasy.cz) je možné nejen příslušné vozidlo stáhnout, 
včetně profilu vozidla a uvedených technických parametrů, ale jsou zde uvedeny návody pro instalaci 
vozidla pro jednotlivé programy AutoTURN a Autopath.  

Pokud jsou známy parametry nákladu, je možné náklad na vozidlo vymodelovat. Pokud tyto 
informace nejsou k dispozici, je možné převzít hodnoty šířek z tab. 3. Návod na definici nákladu pro 
program AutoTURN je také k dispozici na webových stránkách.   

5 Technické parametry pro návrh páteřových tras 

5.1 Návrh směrového vedení trasy 

Návrh páteřových tras nevyžaduje přímou definici návrhových parametrů z hlediska minimálních 
poloměrů směrových oblouků uvedených v příslušných normách ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. Pokud je 
ale trasa navržena ve složitých směrových podmínkách „točky“, je nutné přistoupit k ověření vlečných 
křivek za pomoci vymodelovaných vozidel, případně využít tabulky minimálních poloměrů nároží 
a šířek které stanovuje tento předpis.  

5.2 Návrh výškového vedení trasy 

Návrh nivelety příslušné pozemní komunikace opět odpovídá parametrům v příslušných normách 
ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110. V místech velkých rozdílů z hlediska sklonů, lomů a v místech vedení trasy 
pod mostními objekty, v místech železničních přejezdů je vhodné prověřit tyto parametry z hlediska 
délky soupravy převážející nadměrný nebo nadrozměrný náklad.  

5.3 Zatížení mostních objektů 

Návrh mostních objektů vychází z ČSN EN 1990 a 1991-2 vč. dodatků. Zatěžovací soupravy pro 
přepravu vychází z ČSN 1991-2 z tabulky NA.2.2.  

Mostní objekty na páteřových trasách by měly počítat se zatížením soupravy (tahač + podvalník + 
postrk). Podvalník by měl být uvažován 24-osý. Zatížitelnost mostních objektů by měla vycházet 
z tab. 2 pro doporučený návrh na páteřových trasách – jedná se o hodnoty, které byly zjištěny na 
základě statických údajů. Nejsou zde uvažovány extrémní soupravy s vysokou hmotností nákladů 
(např. komponenty do jaderných elektráren). 

Souprava se pohybuje na mostním objektu v režimu jediného vozidla bez přítomnosti pěších. 
Stopa přejezdu nadměrného nákladu by měla být stanovena příslušným projektantem mostního 
objektu. Stopa průjezdu musí být stanovena tak, aby respektovala hodnotu bo z tabulky č. 8. Uvažuje 
se s přímou jízdou soupravy.  

Informace ohledně průjezdu by měly být součástí výjimečné zatížitelnosti mostního objektu 
a tento údaj by měl být zanesen do mostní evidence. 

5.4 Stanovení poloměrů nároží křižovatek 

Optimální poloměry nároží na křižovatkách byly stanoveny za pomoci nově vytvořených vozidel 
v programech AutoTURN a Autopath a také za pomoci nově vytvořených i stávajících vozidel 
z programu EasyTRACK. Dále byly využity údaje z realizovaných měření a údaje z prováděných simulací 
a pravděpodobnostních průjezd.  

Z pohledů modelace vozidel byla pro tento účel vozidla rozdělena do příslušných kategorií (viz tab. 
1). Vozidla projížděla po stanovené křivce v předepsaných úhlech. Jedná se o úhly 90°, 105°, 120°, 135°, 
150° a 165° ve směru jízdy soupravy. Přímý průjezd nebyl uvažován z důvodu, že v tomto úhlu se vlečná 
křivka soupravy nemění. 

Při průjezdech vozidel byly sestavovány jednotlivé poloměry nároží dle příslušné vlečné křivky. 
Stanovené poloměry nároží mohou být použity jako prostý oblouk, případně se může poloměru využít 
při stanovení složeného oblouku křižovatky. Jedná se nejen o nároží křižovatek úrovňových (průsečné, 
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stykové atp.), ale také o využití stanovených poloměrů nároží na vjezdových/výjezdových větví 
okružních křižovatek. Dále byla zaznamenávána maximální šířka vlečné křivky. Tato šířka vlečné křivky 
stanovuje potřebnou šířku prostoru pro zajištění průjezdu soupravy na komunikaci – nejedná se ovšem 
o šířku soupravy včetně nákladu. K této šířce by bylo nutné připočíst hodnotu bo, která je podrobně 
popsána v kapitole 5.6. Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek.  

Technická doporučení neuvádí postupné zpracování jednotlivých podrobných tabulek 
výsledných hodnot z ověření, simulací, pravděpodobnostních průjezdů atp., ale jsou zde uvedeny 
pouze výsledné tabulky určené pro stanovení technických parametrů nároží křižovatek 
na páteřových trasách. 

Tabulka hodnot poloměrů nároží dle úhlu nájezdu vozidla  (tab. 5) uvádí minimální a doporučené 
hodnoty poloměrů nároží křižovatky pro příslušnou kategorii a úhel nájezdu vozidla přepravujícího 
nadměrný nebo nadrozměrný náklad.  

Při návrhu křižovatky je možné využití minimálního poloměru nároží - tyto hodnoty je ovšem 
doporučeno použít pouze v odůvodněných případech na dopravně méně zatížených křižovatkách 
v trasách přeprav nadměrných nebo nadrozměrných nákladů, popřípadě doložit průjezd vozidla 
za pomoci vlečné křivky. 

Tab. 5 Tabulka hodnot poloměrů nároží dle úhlu nájezdu vozidla 

Kategorie 

Úhel nájezdu vozidla [°] 

90 (90) 105 (75) 120 (60) 135 (45) 150 (30) 165 (15) 

Poloměr nároží R [m] 

min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. 

Dlouhé a těžké 
přepravy 

14 17 19 22 30 35 39 46 92 95 160 175 

Konstrukce 27 30 34 36 50 52 70 73 115 120 165 185 

Díly 14 18 19 30 30 38 39 54 92 95 160 180 

Stroje 15 18 22 24 34 35 45 49 92 95 165 180 

Strojní zařízení 14 18 19 30 30 38 39 54 92 95 160 175 

Smíšená 
kategorie 

15 30 22 36 34 52 45 73 92 120 165 185 

Poznámka: V závorce jsou uvedeny úhly pro dopočet do 180° 

Pro komplexní návrh parametrů byla dále stanovena tabulka potřebných šířek pro zajištění 
průjezdu soupravy nadměrného nebo nadrozměrného nákladu (tab. 6). V tabulce jsou uvedeny 
minimální a doporučené šířky v závislosti na úhlech nájezdů vozidla. Při návrhu křižovatky je možné 
využití minimálního šířek - tyto hodnoty je ovšem doporučeno použít pouze v odůvodněných případech 
na dopravně méně zatížených křižovatkách v trasách přeprav nadměrných, nebo nadrozměrných 
nákladů, popřípadě doložit průjezd vozidla za pomoci vlečné křivky.  
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Tab. 6 Tabulka hodnot šířek pro zajištění průjezdu soupravy dle úhlu nájezdu vozidla 

Kategorie 

Úhel nájezdu vozidla [°] 

90 (90) 105 (75) 120 (60) 135 (45) 150 (30) 165 (15) 

Potřebná šířka pro zajištění průjezdu soupravy [m], 
šířka je stanovena bez nákladu 

min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. min. dop. 

Dlouhé a těžké 
přepravy 

7,20 10,20 6,30 8,90 5,30 6,80 4,70 6,10 3,70 4,40 3,40 3,80 

Konstrukce 15,00 16,90 14,40 14,60 10,70 11,20 8,80 9,10 6,10 6,20 4,30 4,80 

Díly 7,20 12,50 6,30 10,60 5,30 8,10 4,70 7,00 3,70 4,70 3,40 3,90 

Stroje 9,40 11,20 8,10 9,60 6,10 7,30 5,50 6,30 3,90 4,40 3,40 3,70 

Strojní zařízení 7,20 12,50 6,30 10,60 5,30 8,10 4,70 7,00 3,70 4,70 3,40 3,90 

Smíšená 
kategorie 

9,40 16,90 8,10 14,60 6,10 11,20 5,50 9,10 3,90 6,20 3,40 4,80 

Poznámka: V závorce jsou uvedeny úhly pro dopočet do 180° 

Pro přesnější návrh a ověření nově navržené, případně rekonstruované křižovatky, 
je doporučeno k výše uvedeným výsledným tabulkám také využít nově vytvořených vozidel v programu 
AutoTURN a Autopath. 

5.5 Návrh stavebních úprav 

Zásady návrhu křižovatek, vč. okružních křižovatek, ostrůvků, nároží a materiálů jsou stanoveny 
v příslušných předpisech pro navrhování pozemních komunikací. Návrh stavebních úprav pro přepravu 
nadměrných a nadrozměrných nákladů se snaží vycházet z českých norem a schválených materiálů. 
Nové křižovatky, případně rekonstruované křižovatky na trase nadměrného nákladu se i nadále budou 
řídit platnými vyhláškami, normami a technickými předpisy.  

Pro zajištění průjezdu nadměrných a nadrozměrných nákladů by měly být křižovatky 
na páteřových trasách upraveny za pomoci vzorových řešení, které jsou přílohou Technických 
doporučení. Jedná se o Vzorové detaily (Příloha č. 1), Vzorové křižovatky (Příloha č. 2) a Návrhy úprav 
(Příloha č. 3).  

Tyto dokumenty jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.paterove-trasy.cz. 

5.5.1 Vzorové detaily – Prstenec okružní křižovatky 

Okružní křižovatky mají v zásadě působit na bezpečnost a snižovat rychlost vozidel.  Vjezdy 
do okružní bývají zpravidla zužovány a vedeny tak, aby byl znemožněn přímý průjezd vozidla. Prstenec 
na okružních křižovatkách bývá zpravidla pojížděn vozidly větších rozměrů (těžká nákladní vozidla, 
autobusy atp.). Úprava prstence pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů by neměla mít 
nežádoucí vliv na žádný typ přepravy (zejména přepravu osobní). Dále by úpravy prstence neměly 
ovlivnit bezpečnost na okružní křižovatce a po realizaci úprav, by měla být okružní křižovatka i nadále 
pro účastníky provozu přehledná a bezpečná. 

Přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů obvykle využívají celý prostor okružní křižovatky, 
včetně prstence. Z toho vyplývá, že prstence by neměly být příliš vysoké ani šikmé, aby neohrozily 
stabilitu soupravy. Dále by se na křižovatce neměly objevovat ostré hrany nebo povrch, který je příliš 
nerovnoměrný a souprava by se s těmito podmínkami nedokázala vyrovnat. Použití vysokých nebo 
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příliš šikmých hran také zvyšuje riziko „uklouznutí“ pneumatik v zimním období. Použití ostrých hran 
u středového ostrova, ale i v nároží křižovatky, může způsobit defekt pneumatik soupravy. 
Nerovnoměrný povrch může také zapříčinit ztížení odklízení sněhu v zimních měsících.  

Na základě těchto aspektů byly vytvořen návrh úpravy prstence okružní křižovatky, který by byl 
vhodný pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů – viz obr. 8. Tato úprava spočívá ve využití 
vyvýšení části prstence. Okružní křižovatka je navržena dle platných vyhlášek, norem a předpisů. 
Ovšem prstenec okružní křižovatky (případně pouze jeho část) je navržena pro zatížení nadměrnou 
přepravou. Šířka prstence zůstává stejná jako by se na této křižovatce nadměrná přeprava 
nepohybovala. Dále úprava spočívá v přidané části – jedná se o „vyvýšenou část prstence“ pro 
nadměrnou a nadrozměrnou přepravu. Tato část prstence musí mít šířku min. 1 m (doporučuje se vyšší 
– závisí na ověření vlečných křivek). Šířka vyvýšené části prstence náleží již do šířky středového ostrova. 
Šířkové poměry se takto v křižovatce pro ostatní dopravu nemění a vyvýšenou část ostrova využívá 
souprava nadměrného nebo nadrozměrného nákladu. 

 

Obr. 8 Vzorový detail VD 01 – Prstenec na okružní křižovatce 

Na úpravu prstence jsou využity dlažební kostky pro vysokou zátěž (žulová kostka 16/16), které 
jsou vloženy do betonového lože z betonu C 20/25 XF4 o minimální tloušťce 150 mm. Silniční obrubník 
KO je za pomocí chemického kotvení osazen ocelovým trnem o průměru 20 mm – jedná se o zvýšení 
stability a snížení poruchovosti konstrukce. V závislosti na šířce vyvýšené části prstence pro nadměrnou 
přepravu může být silniční obrubník KO také za pomoci ocelového trnu kotven. Sklon prstence 
a jeho vyvýšená část se řídí dle TP 135. U nezpevněné části středového ostrova je umístěn žulový 
obrubník o rozměrech 150/250 (případně 200/250, 200/300), který je také kotven za pomocí 
chemického kotvení a osazen ocelovým trnem o průměru 20 mm – opět se jedná o zvýšení stability 
a snížení poruchovosti konstrukce. Výška obruby je zvýšena pouze o 30 mm z důvodu možného najetí 
kola nadměrné nebo nadrozměrné soupravy. Pokud nadrozměrná přeprava bude využívat dvou 
samostatných podvalníků s konstrukcí pro uchycení nákladu, je důležité, aby úprava nezpevněné části 
středového ostrova byla ve výšce maximálně 0,3 m od vozovky, z důvodu že tato konstrukce může 
přesahovat na nezpevněnou část středového ostrova. Vzdálenost této úpravy je nutné stanovit 
dle vlečné křivky příslušného vozidla. 

Umístěné obrubníky KO při úpravě prstence musí dodržet vypočtené rozmezí osové vzdálenosti 
středů obrubníků, ve které nesmí být umístěny z důvodu možného nežádoucího naklonění podvalníku 
– Onep. Tato vzdálenost byla stanovena na základě typů podvalníků a jejich chování. Při přepravách 
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nákladů za použití podvalníku např. s THP osami obvykle nenastávají problémy s překlopením 
z důvodu, že TPH osy vyrovnávají nerovnosti a náklad zůstává neovlivněn. Ovšem při použití jiných typů 
podvalníků (např. při přepravě listu větrných elektráren) může dojít k nežádoucímu naklonění. 
Nežádoucí osová vzdálenost s příklady typů podvalníků je zobrazena na Obr. 9. 

 

 

Obr. 9 Vyznačení nežádoucí osové vzdálenosti Onep 

5.5.2 Vzorové detaily – Úprava nároží 

Nároží křižovatek bývá velice zatěžováno přejezdem souprav a je jedním z poruchových prvků na 
křižovatce, ať již se jedná nároží na úrovňových křižovatkách (průsečné, stykové atp.), nebo nároží na 
křižovatkách okružních. Nejčastějším závadou bývá porušení obruby, nebo „vypadnutí“ obruby 
z betonového lože. Pro takto extrémně namáhané prvky při průjezdu nadměrných a nadrozměrných 
nákladu byl vytvořen nový návrh úpravy nároží. Jedná se o zvýšení únosnosti konstrukce za pomoci 
žulových kostek 16/16 do betonového lože s min. tloušťkou 150 mm. Silniční obrubník KO a žulový 
obrubník 150/300 jsou pro zvýšení tuhosti opatřeny ocelovým trnem o průměru 20 mm, který 
je připevněn za pomoci chemického kotvení.  

Úprava nároží by měla být provedena v místech rozšířených nárožích křižovatky pro zajištění 
průjezdu nadměrného nebo nadrozměrného nákladu. Poloměry rozšíření se stanoví dle tab. 5, 
případně vlečné křivky nově vytvořených modelů vozidel pro převoz nadměrného nebo 
nadrozměrného nákladu. Tato úprava zajistí potřebné rozšíření křižovatky pro průjezd soupravy 
a zároveň zachová navržené šířkové rozměry pro ostatní typy přeprav (osobní, nákladní, MHD atp.). 
Návrh úpravy je patrný z obr. 10. 

 

Obr. 10 Vzorový detail VD 02 – Zpevněné nároží v křižovatkách 



 
 

 

TA ČR ZÉTA TJ02000167  Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů  26 

5.5.3 Vzorové detaily – Ostrůvky 

Ostrůvky a další prvky vyskytující se na všech typech používaných křižovatek, jak již bylo zmíněno, 
ztěžují přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. Z toho důvodu byly navrženy úpravy při 
použití dělících ostrůvků. Navržené úpravy jsou vytvořeny ve dvou variantách, tak aby vyhovovaly pro 
průjezd nadměrných a nadrozměrných nákladů. Dělící ostrůvky musí vyhovovat i po stránce stávajícího 
provozu a jeho bezpečnosti.  

První variantu úpravy představuje přejízdný dělící ostrůvek, na kterém je použito dláždění z vysoce 
odolných zátěžových žulových kostek 16/16, které jsou uloženy do betonového lože s min. tloušťkou 
150 mm až po 220 mm. Kostky mohou být uloženy do mírného vypuklého oblouku, nebo mohou 
případně tvořit vodorovný povrch ostrůvku. Dělící kostky jsou zajištěny po stranách silničním 
obrubníkem KO, který je kotven za pomoci ocelového trnu o průměru 20 mm do betonového lože 
z betonu C20/25 XF4. Navržená úprava dělícího ostrůvku je zobrazena na Obr. 11. 

 

Obr. 11 Vzorový detail VD 03 – Přejízdný dělící ostrůvek – Varianta 1 

Druhá varianta vychází z úpravy první varianty dělícího ostrůvku, ve které je přidána přídlažba 
z kostek. Tato silniční přídlažba je tvořena za pomoci kostek o velikosti 16/16, které jsou uloženy do 
betonového lože s min. tloušťkou 150 mm. Silniční obrubník KO je vyvýšen nad konstrukci vozovky o 3 
mm a je kotven za pomoci ocelového trnu o průměru 20 mm do betonového lože z betonu C20/25 XF4. 
Vyvýšení je provedeno obdobně, jako je tomu u dělícího ostrůvku ve vzorových listech staveb 
pozemních komunikací. Návrh úpravy varianty 2 je patrný z Obr. 12. 
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Obr.12 Vzorový detail VD 04 – Přejízdný dělící ostrůvek – Varianta 2 

5.5.4 Vzorové detaily – Středový ostrov okružní křižovatky 

Pro zajištění průjezdu přes středový ostrov okružní křižovatky byly vytvořeny dvě varianty úpravy 
středového ostrova. První varianta představuje úpravu středového ostrova s návrhem asfaltobetonové 
konstrukce vozovky. V místě nároží je provedeno odláždění z vysoce odolných zátěžových žulových 
kostek 16/16, které jsou uloženy do betonového lože s min. tloušťkou 150 mm. Na žulové kostky 
navazuje silniční obrubník, který je vyvýšen nad konstrukci vozovky o 3 mm a je kotven za pomoci 
ocelového trnu o průměru 20 mm do betonového lože z betonu C20/25 XF4.  

Druhá varianta úpravy středového ostrova představuje návrh vozovky z vysoce odolných 
zátěžových žulových kostek 16/16, které jsou uloženy do betonového lože s min. tloušťkou 150 mm. 
Na žulové kostky navazuje silniční obrubník, který je vyvýšen nad konstrukci vozovky o 3 mm a je kotven 
za pomoci ocelového trnu o průměru 20 mm do betonového lože z betonu C20/25 XF4.  

Dále je zde navrženo zatravnění středového ostrova. Je velice důležité, aby se v obrysu nákladu 
nevyskytovaly překážky. Výška nákladu nad vozovkou může být proměnná, a to již od výšky 0,2 m nad 
vozovkou. Návrh úpravy varianty je patrný z Obr. 13. 

 

Obr.13 Vzorový detail VD 05 – Přejízdný pás středového ostrova okružní křižovatky – Varianta 1a 2 

5.6 Návrh umístění veřejného osvětlení na okružních křižovatkách 

Umístění veřejného osvětlení je zejména z hlediska průjezdu nadměrných a nadrozměrných 
nákladů problematické na okružních křižovatkách. Osvětlení se navrhuje podle ČSN EN 13201-2 a ČSN 
EN13201-1 s přihlédnutím k příslušným ustanovením ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a TP135. 

Osvětlovací body se umisťují podél vjezdů a výjezdů a na vnější straně okružního jízdního pásu 
křižovatky. V TP 135 je uvedeno, že pro zajištění případného průjezdu nadměrných přeprav musí být 
stožáry veřejného osvětlení a případné zábradlí i mobiliář dostatečně odsazeny od okraje okružního 
jízdního pásu, vjezdů i výjezdů nejméně 2,0 m. Odsazení jednotlivých prvků je podrobněji řešeno 
v kapitole 5.6 Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek. Navržené osvětlení nesmí v žádném 
případě oslňovat řidiče vozidel, cyklisty, ale ani chodce a musí zabezpečit osvětlení svislých 
a vodorovných dopravních značek, okružního jízdního pásu, vjezdů a výjezdů okružní křižovatky, tvar 
a výškové uspořádání křižovatky jakož i chodce na přechodech a cyklisty na přejezdech. Na přechodech 
je nutné doplnění veřejného osvětlení s intenzivnějším nasvětlením přechodů pro pěší. Zvýšený 
středový ostrov má být osvětlen. 
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Zejména stožáry veřejného osvětlení jsou umístěny blízko komunikace a způsobují problémy při 
přepravě nadměrných a nadrozměrných nákladů. Demontáž osvětlení je velmi složitá a vynucuje 
si účast příslušných odborných pracovníků. Ve většině případů při nevhodném umístění osvětlení 
je znemožněn průjezd a je nutno vybrat jinou variantu trasy.  Jak je uvedeno v TP 135, vzdálenost 
veřejného osvětlení od okružního pásu nejméně 2,0 m na trasách nadměrných a nadrozměrných 
nákladů nebývá splněna. Tato minimální vzdálenost je také u jednotlivých typů nákladů a zejména 
u páteřní trasy zcela nevyhovující. Také nebývá vyhovující prostorové umístění stožárů veřejného 
osvětlení v oblasti křižovatky. Schéma stávajícího umístění osvětlení na okružní křižovatce, které  
je nevyhovující v rámci průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav je uvedeno na Obr. 14. 

Pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů je vhodné upravit umístění stožáru 
veřejného osvětlení. Schéma nového návrhu umístění stožáru veřejného osvětlení je zobrazeno 
na Obr. 14. V některých případech je pro průjezd soupravy vhodné v místech přeprav nadměrných 
a nadrozměrných nákladů využít středový ostrov okružní křižovatky. Umístění stožárů osvětlení 
do středu by mělo být dostatečně účinné, tak aby stožáry veřejného osvětlení na větvích křižovatky 
mohly být umístěny ve vyhovující vzdálenosti od okružního pásu. Jejich vzdálenost je stanovena 
dle platných norem pro návrh osvětlení místních komunikací a osvětlení silnic a dálnic. Zejména 
v zastavěném území a městských oblastech by mělo být použito nově navrženého umístění stožáru 
veřejného osvětlení. V tomto případě má souprava převážející nadměrný nebo nadrozměrný náklad 
větší prostor pro manévrování v prostoru křižovatky. 

  

Obr. 14 Vlevo stávající prostorové umístění, vpravo návrh nového umístění stožárů veřejného osvětlení 

Vždy je nutné pro tento návrh umístění stožárů veřejného osvětlení - posouzení geometrického 
tvaru křižovatky, místních podmínek a samotného ověření vlečných křivek návrhovým vozidlem 
nadrozměrné soupravy. 

V případech, kdy není možné umístění veřejného osvětlení do středu křižovatky (vedení 
inženýrských sítí, geometrické uspořádání křižovatky atp.), se doporučuje použít stožáry veřejného 
osvětlení s delším typem výložníku. Použití těchto výložníku zaručuje dostatečný odstup stožáru 
veřejného osvětlení od okružního pásu. Na Obr. 15 jsou uvedeny příklady použití stožárů veřejného 
osvětlení s prodlouženými výložníky u přechodů pro chodce.  
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Obr.15 Použití stožárů veřejného osvětlení s prodlouženými výložníky u přechodů pro chodce. (foto: web galerie) 

5.7 Průjezdný průřez a odstup od pevných překážek 

Průjezdní průřez a odstup od pevných překážek byl stanoven na základě zpracovaných 
statistických údajů. Schéma průjezdného průřezu je patrno z Obr. 16. Pro vypočtený průjezdní průřez 
platí podobné náležitosti, jak pro průjezdní průřez v kapitole 6.1.2 z normy ČSN 73 6201 Projektování 
mostních objektů.  

 

Obr. 16 Schéma průjezdného průřezu včetně vzdálenosti od pevné překážky 

Šířka průjezdního prostoru bp pro průjezd nadrozměrných nákladů je uvedena 
v Tab. 7. V této tabulce je také uvedena vzdálenost od osy podvalníku k hraně obrysu nadrozměrného 
nákladu b osa (bp/2 – zaokrouhlené). Pro jednotlivé typy nákladů jsou stanoveny vzdálenosti v závislosti 
na průjezdu 90 % přeprav (optimální hodnoty), průjezdu 85 % přeprav (minimální hodnoty) 
a doporučené vzdálenosti.  
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Tab. 7 Šířka průjezdního prostoru včetně vzdálenosti od osy k hraně obrysu nákladu 

 
 

Vzdálenost od pevné překážky bo (dopravní značení, stožáry veřejného osvětlení, zábradlí, vzrostlá 
zeleň, svodidla atp.) je uvedena v Tab 8. Tato vzdálenost je závislá na typu přepravy a nejmenší šířky 
přepravního podvalníku, na kterém se nadrozměrný náklad převáží. Pro jednotlivé typy nákladů jsou 
stanoveny vzdálenosti v závislosti na průjezdu 90 % přeprav (optimální hodnoty), průjezdu 85 % 
přeprav (minimální hodnoty) a doporučené vzdálenosti. Na páteřových trasách by měly být hodnoty 
uvedené v tabulce dodrženy. Nejmenší šířka používaného podvalníku byla stanovena dle typu nákladu 
a rozdělení těchto vozidel do kategorií.  

Hodnota bo byla vypočítána jako: 

   𝑏𝑜 = 𝑏𝑜𝑠𝑎 − (
𝑛𝑒𝑗𝑚𝑒𝑛ší šíř𝑘𝑎 𝑝𝑜𝑢ží𝑣𝑎𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑜𝑑𝑣𝑎𝑙𝑛í𝑘𝑢

2
)    (1) 

Tab. 8 Vzdálenost od pevné překážky a výška průjezdního prostoru 

 
Výška průjezdního prostoru hp je uvedena v tab. 8. Tato výška byla stanovena na základě 

zpracovávaných statistických údajů. Pro jednotlivé typy nákladů jsou stanoveny výšky v závislosti na 
průjezdu 90 % přeprav (optimální hodnoty), průjezdu 85 % přeprav (minimální hodnoty) a výšky 
doporučené. Na páteřových trasách by měly být hodnoty uvedené v tabulce dodrženy. 
Výška průjezdního prostoru je základem pro volnou výšku podjezdu, která je uvedena v kapitole 6.3.2 
z normy ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů.   

optimální - 

pro 90% 

přeprav

min. - pro 

85% 

přeprav

Doporučený 

návrh

optimální 

zaokr.

min. 

zaokr.
Doporučené

Dlouhé a těžké přepravy 3,00 6,3 5,775 6,30 3,15 2,90 3,15

Konstrukce 2,55 6,825 6,825 6,90 3,45 3,45 3,45

Díly 2,55 9,45 9,45 9,50 4,75 4,75 4,75

Stroje 2,55 6,3 5,25 6,30 3,15 2,65 3,15

Strojní zařízení 2,75 7,35 6,825 7,40 3,70 3,45 3,70

Smíšená kategorie 2,55 6,825 6,3 6,90 3,45 3,15 3,45

Přeprava listů větrných elektráren 2,52 3,5 3,5 3,50 1,75 1,75 1,75

Statistika všech přepravovaných nákladů 

*
2,52 6,825 6,825 6,90 3,45 3,45 3,45

PÁTEŘOVÉ TRASY - NÁVRH 2,52

Typ 

4,75

Nejmenší šířka 

používaného 

podvalníku [m]

b osa [m] Šířka bp [m]

9,50

optimální 

zaokr.
min. zaokr. doporučené  

optimální - 

pro 90% 

přeprav

min. - pro 

85% 

přeprav

Doporučený 

návrh

Dlouhé a těžké přepravy 3,00 1,65 1,40 1,65 5,775 5,775 5,80

Konstrukce 2,55 2,20 2,20 2,20 4,725 4,725 4,80

Díly 2,55 3,50 3,50 3,50 6,3 5,775 6,30

Stroje 2,55 1,90 1,40 1,90 4,725 4,725 4,80

Strojní zařízení 2,75 2,35 2,10 2,35 6,3 5,775 6,30

Smíšená kategorie 2,55 2,20 1,90 2,20 4,725 4,725 4,80

Přeprava listů větrných elektráren 2,52 0,50 0,50 0,50 4,8 4,8 4,80

Statistika všech přepravovaných nákladů 

*
2,52 2,20 2,20 2,20 5,775 5,775 5,80

PÁTEŘOVÉ TRASY - NÁVRH 2,52

Typ 

Nejmenší šířka 

používaného 

podvalníku [m]

Výška hp [m]

6,303,50

 bo [m]
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5.8 Doporučený typ uchycení dopravního značení 

V prostoru křižovatek a na trasách nadměrných a nadrozměrných nákladů by měly být svislé 
dopravní značky, zábradlí a sloupy veřejného osvětlení umístěny v předepsané vzdálenosti 
od křižovatky. Ne vždy je tuto vzdálenost možno dodržet. Jedná se především o dopravní značení, které 
je umístěno na středových, nebo dělících ostrůvcích, včetně značení v nároží křižovatky. Zábradlí, které 
se nachází u průsečných i okružních křižovatek kopíruje s bezpečnostním odstupem 0,5 m od vozovky 
tvar nároží.  

V těchto případech je nutná rychlá demontáž před průjezdem soupravy a následná její montáž, 
tak aby křižovatka zůstávala ve stejném stavu jako před průjezdem soupravy. Stávající značení sice 
umožňuje určitou mobilitu prvků, ale po odstranění patek, zůstávají vyčnívat kotevní šrouby. 
To vyžaduje další nutné úpravy před průjezdem, ať již se jedná o zakrytí, případné vypodložení 
za pomoci dřevěných hranolů atp. Ne při každé přepravě a typu nákladu se vypodložení dá využít. 

Jedním z možných úprav je využití na těchto křižovatkách nebo trasách alternativních typů 
uchycení.  

5.8.1 Příklady uchycení za pomoci alternativních řešení 

Na trhu existuje mnoho výrobků, které využívají jednoduchou montáž a demontáž dopravního 
značení. Pro příklad můžeme uvést rotační socket (obr. 17), který je alternativní řešením standardního 
zakotvení patky sloupku dopravního značení. Umožňuje instalaci, která nahrazuje tradiční instalaci. 
Rotační socket je vyrobený z kujné oceli, ošetřený antikorozním nátěrem. Tento způsob osazení 
sloupku spočívá na jednoduchém řešení instalace. Rotační socket se osadí do předem vyhloubené 
jámy, připravené pro instalace příslušného zařízení (sloup, značka, semafor atp.). V jámě je předem 
zhutněná kamenná drť tloušťky 75 mm. Po vložení socketu do jámy hloubky 0,30 nebo 0,60 m, se otvor 
následně zalije betonem, případně asfaltovou směsí. Po zatvrdnutí se do rotačního socketu nasadí 
připravené sloupové zařízení, dotáhne se skrz servisní otvor a tím se tento sloup uzamkne. Rotační 
socket má na spodní části o 360° otáčivou část, kterou je možno nastavit směr připojení elektrické 
chráničky. Pokud se jedná o sloup veřejného osvětlení, je nutné přivést kabel skrz tělo socketu přímo 
do sloupu. Takto osazené sloupové zařízení je možno demontovat během několika minut, ať již se jedná 
o svislou dopravní značku, zábradlí nebo dokonce sloup veřejného osvětlení. 

Možné využití této technologie je na: 

• veřejné osvětlení 

• semafory 

• veškeré dopravní značky 

• bariérové sloupky 

• zábradlí, lavičky, městské odpadkové koše 

• reklamní tabule, billboardy 
 

  
 

Obr . 17 Uchycení sloupku a sloupu za pomoci rotačního socketu (www.nalcz.cz) 
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Při přepravě nadrozměrného nákladu v prostoru křižovatky je ulehčená situace pro doprovod 
nákladu. Přes servisní otvor se uvolní zajišťovací šroub a sloupek se vytáhne. Náklad tímto místem 
může projet, jelikož z povrchu vozovky nevyčnívají žádné kotevní prvky. Po přejezdu nákladu se opět 
značení umístí do rotačního socketu, dotáhne se zajišťovací šroub a skrz servisní otvor se tento sloup 
opět uzamkne. 

Pokud se v blízkosti křižovatky nachází stožár veřejného osvětlení, který je při přepravách s větší 
šířkou nutno demontovat, lze použít podobného systému jako u sloupku dopravního značení, nebo 
zábradlí. Stožár veřejného osvětlení mnohdy zapříčiní výběr jiné, a to o dost složitější trasy pro 
přepravu nákladu, jelikož demontáž stožáru veřejného osvětlení znamená značnou časovou i finanční 
náročností. Při využití rotačního socketu je možno tento složitý úkon provést maximálně do 15 minut 
před projetím soupravy. Tato možnost by měla být vždy využita na páteřových trasách, pokud není 
možné stožáry přeložit do požadované vzdálenosti.  

6 Příklady užití stavebních úprav 

Na základě zpracované problematiky průjezdu nadměrných a nadrozměrných přeprav (ať již se 
jedná o návrh stavebních úprav, stanovení průjezdného průřezu a odstupu vozidel od pevných 
překážek, doporučení uchycení svislého dopravního značení, umístění stožárů veřejného osvětlení 
atp.) je možné naznačit stavební úpravy u křižovatek, které se nachází na trasách nadměrných 
a nadrozměrných nákladů. Přesto, že tyto křižovatky jsou upraveny, mohou vznikat situace 
s problematickým průjezdem. Za použití vytvořených vozidel pro ověření vlečných křivek byl simulován 
průjezd soupravy včetně nadměrného nákladu šířky 9,50 m. Jako příklad ověření byla využita dvě 
vozidla a to STHP 16  (vozidlo, které se v křižovatkách využívá nejčastěji - Obr. 18) a STHP 24 (vozidlo 
pro náklady s vysokou hmotností a prostorovými nároky - Obr. 19).  

 

Obr . 18 Příklad návrhu stavebních úprav na okružní křižovatce v Čelákovicích,  
při ověření vlečných křivek  
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Jednotlivé prostorové nároky přeprav STHP 16 a STHP 24, je možné porovnat, jelikož křižovatky, 
které byly ověřeny pro obě soupravy z hlediska průjezdu nadměrného nákladu. Naznačené úpravy na 
křižovatkách se odkazují na vytvořené Vzorové detaily (Příloha č. 1). 

Příklady Návrhy úprav (Příloha č. 3), jsou součástí Technických doporučení a je možné 
je stáhnout na stránkách projektu www.paterove-trasy.cz. 

 

 

Obr . 19 Příklad návrhu stavebních úprav na okružní křižovatce v Moravské Třebové před rekonstrukcí 
křižovatky, při ověření vlečných křivek vozidla STHP 24 (dostupné v plné velikosti na www.paterove-trasy.cz) 

7 Mapa páteřových tras 

7.1 Mapa páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů 

Na základě zpracovaných a vyhodnocených dat byla vytvořena mapa České republiky se zákresem 
páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů. Ve vytvořeném mapovém 
podkladu jsou vyznačeny páteřové trasy, na kterých by měly být dodrženy stanovené parametry 
z vytvořených Technických doporučení. Vytvořená mapa dále obsahuje hlavní zdroje a cíle přeprav, 
které byly v rámci výzkumu identifikovány.  

Vytvořený mapový podklad má prioritně sloužit přepravcům nadměrných a nadrozměrných 
nákladů při plánování a ověřování tras, projektantům dopravních staveb při návrhu parametrů 
pozemních komunikací na trasách nadměrných přeprav. V neposlední řadě také správcům dopravní 
infrastruktury, pro kontrolu dodržování správných návrhových parametrů na trasách a při povolování 
těchto přeprav. 

Tyto zaznačené trasy by měly být následně chráněny. Nové stavby a rekonstrukce na uvedených 
trasách by měly respektovat stanovené parametry pro jednotlivé typy přeprav (těžké přepravy 
generátorů, strojní zařízení atp.) 
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Obr. 20 Mapa páteřových tras pro přepravu nadměrných a nadrozměrných nákladů,  
mapu je možné stáhnout na webových stránkách www.paterove-trasy.cz 

V mapě páteřových tras jsou zaznačeny hlavní zdroje a cíle přeprav, které byly zjištěny na základě 
zpracovávaných dat a informací. 

 

Výrobci produkující nadrozměrné výrobky sídlí zejména ve městech: 

• Brno, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov 

Cíle přepravovaných nákladů z hlediska jejich využití: 

 

• jaderné elektrárny - Temelín a Dukovany 

• tepelné elektrárny - Ledvice, Počerady, Prunéřov, Tisová, Tušimice, Mělník, Chvaletice, 
Dětmarovice 

• vodní elektrárny - Orlík, Hněvkovice, Dalešice, Dlouhé Stráně 

• rozvodny - přehled transformoven ČEPS, a.s. jejich rozmístění a překladiště je podrobně 
uvedeno v Technickém předpisu 

Přístavy pro překládku nákladů: 

• Mělník, Lovosice, příležitostně (Týnec nad Labem, Děčín, Brandýs nad Labem) 

Hraniční přechody 

• Rozvadov, Dolní Dvořiště, Břeclav, Hodonín, Sudoměřice, Starý Hrozenkov, Chotěbuz, 
Bohumín, Náchod, Krásný Les 

 

Podrobný popis vybraných páteřových tras nadměrných a nadrozměrných nákladů je dostupný 
na webových stránkách (www.paterove-trasy.cz). 

 

Hlavní zásady páteřových tras: 
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• Páteřové trasy – vedení tras by mělo být primárně řešeno zejména po páteřní síti 
pozemních komunikací TEN-T (stávající i nové úseky silnic zařazených do této sítě). 
Nevyhovující parametry stávajících částí sítě by se měly postupně upravovat.  

• Mostní objekty a tunely – důležitým prvkem páteřové sítě je zabezpečení dostatečné 
únosnosti mostních objektů – bez nutnosti dodatečných, provizorních řešení a zajištění 
podjezdných výšek (včetně využití tunelových objektů). 

• Převoz vojenské techniky – vedení páteřových tras nadměrných a nadrozměrných 
nákladů by mělo korespondovat s vedením tras Armády ČR z hlediska zachování průjezdů 
také pro vojenskou techniku. 

• Rozvoj kamionové přepravy – páteřové trasy by měly být také připraveny na další rozvoj 
kamionové přepravy (LHV soupravy, silniční vlaky atp.). Nároky kamionové přepravy se 
v určitých částech shodují i s nároky na parametry nadměrných a nadrozměrných 
nákladů, včetně nároků na budoucí síť páteřových komunikací.  

• Budoucí zdroje a cíle přeprav – parametry páteřových tras by měly také splňovat 
komunikace k budoucím zdrojům a cílům nadměrných nebo nadrozměrných nákladů 
z hlediska ekonomického rozvoje.  

• Související stavby – návrhové parametry by měly splňovat komunikace, křižovatky 
v přímé návaznosti na tyto trasy (např. výjezdy z areálů výrobních podniků, sjezdy z dálnic, 
odpočívky, hraniční přechody – odstavení vozidel nadměrné a nadrozměrné dopravy). 

7.2 Výhledové zdroje a cíle přeprav 

Mezi aktuální výhledové zdroje/cíle nadměrných a nadrozměrných přeprav můžeme považovat 
dostavbu jaderných elektráren a zázemí pro přepravy nákladů za pomoci vzducholodí. 

7.2.1 Dostavba jaderných elektráren 

Mezi aktuální výhledový cíl přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů patří především 
možná dostavba dvou jaderních elektráren. Jedná se o jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. 
K těmto zásadně strategickým cílům extrémně náročných a velkých přepravy by měla být uzpůsobena 
zejména sít pozemních komunikací – páteřové trasy.  

7.2.2 Přeprava nadměrných nákladů za pomoci vzducholodí 

Mezi výhledové zdroje a cíle přeprav mohou v blízkém období patřit také hangáry/depa 
vzducholodí, které mohou převážet nadměrné a nadrozměrné náklady. Tato možnost přepravy může 
řešit některé technické a logistické možnosti přeprav nákladů po pozemních komunikacích, železnici 
nebo přepravě po vodě.  

Pro tento typ přeprav budou muset být vybudována místa „letiště“ včetně adekvátního napojení 
na infrastrukturu a také na páteřové trasy, pokud bude přeprava realizována po pozemních 
komunikacích. Napojení těchto tras by mělo respektovat stanovené parametry v tomto předpisu. 

8 Příklady vzorových křižovatek 

Z hlediska nového návrhu, rekonstrukce objektů na pozemních komunikacích byla vytvořena 
vzorová řešení (viz Příloha č. 2 – Vzorové křižovatky). V této příloze jsou uvedeny příklady návrhu 
úrovňových křižovatek, mimoúrovňových křižovatek, vjezdů do obce tak, aby byly splněny parametry 
stanovené v rámci Technických doporučení při přepravě nadměrných a nadrozměrných nákladů 
na páteřových trasách. Příklady vzorových křižovatek jsou zobrazeny na Obr. 21 a 22. Více vzorových 
řešení je v Příloze č. 2 – Vzorové křižovatky. Tato řešení jsou také k dispozici ke stažení na webových 
stránkách www.paterove-trasy.cz 



 
 

 

TA ČR ZÉTA TJ02000167  Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů  36 

 

Obr. 21 Příklad vzorového řešení jednoduché okružní křižovatky 

 

Obr. 22 Příklad vzorového řešení větve mimoúrovňové křižovatky 



 
 

 

TA ČR ZÉTA TJ02000167  Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravy nadměrných a nadrozměrných nákladů  37 

9 Příklady řešení v zahraničí 

V rámci monitorování přeprav v zahraniční byly měřeny také křižovatky, které jsou již uzpůsobeny 
pro průjezd nadměrných a nadrozměrných přeprav. Jedná se o křižovatky na zahraničních páteřových 
trasách.  

Obr. 23 Příklad okružní křižovatky pro přepravu větrných elektráren 

 

Obr. 24 Příklad uchycení dopravního značení – jednoduchá demontáž značení při přepravě nákladů 
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Obr. 25 Příklad řešení okružní křižovatky v blízkosti přístavu pro přepravu nadrozměrných nákladů 

 

Obr. 26 Příklad úpravy středového ostrova okružní křižovatky 
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10 Webové stránky – www.paterove-trasy.cz 

Výsledky projektu, které by měly sloužit všem národním dopravcům zabývající se přepravou 
nadměrných a nadrozměrných nákladů, projekčním kancelářím, jednotlivým vlastníkům a správcům 
dopravní infrastruktury, jsou volně dostupné na webových stránkách www.paterove-trasy.cz. 

Na stránkách naleznete výsledky v podobě Technických doporučení včetně vzorových řešení a 
technických detailů, Mapu páteřových tras České republiky, vymodelovaná vozidla nadměrných na 
nadrozměrných nákladů pro softwarové ověření vlečných křivek, včetně kontaktů na řešitele projektu. 

 

 

Obr. 27 Webové stránky pro návrh páteřových tras – www.paterove-trasy.cz 
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Přílohy Technických doporučení: 

• Příloha č. 1 – Vzorové detaily 

• Příloha č. 2 – Vzorové křižovatky 

• Příloha č. 3 – Návrhy úprav 

 

Tyto dokumenty jsou dostupné ke stažení na webových stránkách www.paterove-trasy.cz. 

 


