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A20  Okružná križovatka Hornoměcholupská 

Križovatka je umiestnená v

západu na východ prebieha ulica Hornoměcholupská. Južné rameno tvorí ulica 

K Měcholupám. Do siete TSK Praha patria všetky tri ramená.

Križovatka je pôvodne styková, okružná je od roku 2010. Na križovatke sú na všetkých 

ramenách smerové ostrovčeky. Ostrovčeky sú vyvýšené a

Nepojazdné plochy sú označené 

sú umiestnené na dvoch ramenách. Prechody sú opatrené varovným a

osoby nevidomé a slabozraké. Stredový kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou 

obrúb a obrastený trávou. Križovatka

žiadnu prekážku, je z asfaltu a

Vonkajší priemer križovatky:

Priemer kruhového ostrovčeku:

Prstenec: 

Šírka okružného pásu:

Počet ramien: 

Počet bajpasov: 

Počet prechodov pre chodcov:

Priehľad cez kruhový ostrovček:
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A20  Okružná križovatka Hornoměcholupská – K Měcholupám

Križovatka je umiestnená v Prahe 15 v časti Horní Měcholupy. Tvoria ju tri ramená. Zo 

západu na východ prebieha ulica Hornoměcholupská. Južné rameno tvorí ulica 

Měcholupám. Do siete TSK Praha patria všetky tri ramená. 

Križovatka je pôvodne styková, okružná je od roku 2010. Na križovatke sú na všetkých 

ramenách smerové ostrovčeky. Ostrovčeky sú vyvýšené a vytvorené z

Nepojazdné plochy sú označené vodorovným dopravným značením. Prechody pre chodcov 

sú umiestnené na dvoch ramenách. Prechody sú opatrené varovným a signálnym pásom pre 

slabozraké. Stredový kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou 

obrastený trávou. Križovatka má aj prstenec je široký 1,5 m. Nepredstavuje však 

asfaltu a nafarbený na červeno. 

Základné údaje o okružnej križovatke 

Vonkajší priemer križovatky: 28

Priemer kruhového ostrovčeku: 12

pásu: 6,5 m

Počet prechodov pre chodcov: 

Priehľad cez kruhový ostrovček: 
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ORNOMĚCHOLUPSKÁ – K MĚCHOLUPÁM 

 

K Měcholupám 

. Tvoria ju tri ramená. Zo 

západu na východ prebieha ulica Hornoměcholupská. Južné rameno tvorí ulica 

Križovatka je pôvodne styková, okružná je od roku 2010. Na križovatke sú na všetkých 

vytvorené z obrúb a asfaltu. 

vodorovným dopravným značením. Prechody pre chodcov 
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Vyhodnotenie okružnej križovatky

 

 

Zhodnotenie 

Priemer okružnej križovatky:

Šírka okružného pásu: 

Prstenec: 

Napojenie vjazdových a 
výjazdových vetví: 

Vzdialenosť prechodov pre 
chodcov: 

Deliace ostrovčeky: 

Povrch deliacich ostrovčekov:

Čakacie plochy pre chodcov na 
ostrovčekoch: 

Prevedenie kruhového 
ostrovčeka: 
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Vyhodnotenie okružnej križovatky 

 

Zhodnotenie kvality okružnej križovatky 

Priemer okružnej križovatky: 
Priemer okružnej križovatky je optimálny
potrebná zmena. 

 
Šírka okružného pásu je mierne predimenzovaná
Lepšie je rozšírenie prstenca na úkor okružného 
pásu. 

Prstenec je z nevhodného materiálu. Možnosť 
prestavby na hrubú kamennú dlažbu. 

Napojenie vjazdových a Napojenie vjazdových a výjazdových vetví je 
vhodné. Nie je potrebná zmena. 

Vzdialenosť prechodov pre 
Prechod na južnom ramene v správnej vzdialenosti. 
Prechod na východnom ramene je mierne odsunutý 
od križovatky. 

Deliace ostrovčeky sú optimálne. Nie je potrebná 
zmena, čo sa týka veľkosti a tvaru. 

Povrch deliacich ostrovčekov: Asfaltový povrch. Možnosť ozeleniť. 

Čakacie plochy pre chodcov na 
Na východnom ramene čakacia plocha umiestnená 
na deliacom ostrovčeku. Na južnom ramene nie je 
čakacia plocha potrebná. 

Prevedenie kruhového Kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou 
obrúb a obrastený trávou. 

ORNOMĚCHOLUPSKÁ – K MĚCHOLUPÁM 
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Fotodokumentácia 
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