
 

C4  Okružná križovatka Borovanského 

Križovatka je umiestnená v 

východ prebieha ulica Borovanského. Zo severu na juh ulica Kurzova.

Je to jedná z trojice veľmi podobných okružných križovatiek na sídlisku Veľká Ohrada. Na 

križovatke nie sú žiadne deliace ostrovčeky. Prechody pre ch

všetkých štyroch ramenách. Prechody však nie sú opatrené varovným a ani

pásom pre osoby nevidomé a

z obrubníkov a zazelenený trávou, v

parkujú po oboch stranách vozidlá a

To môže predstavovať problém pri prejazde hasičských alebo smetiarskych áut.

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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  C4  OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA BOROVANSKÉHO 

C4  Okružná križovatka Borovanského - Kurzova

 Prahe 13 v časti Řeporyje. Tvoria ju štyri ramená. Zo západu na 

východ prebieha ulica Borovanského. Zo severu na juh ulica Kurzova. 

trojice veľmi podobných okružných križovatiek na sídlisku Veľká Ohrada. Na 

križovatke nie sú žiadne deliace ostrovčeky. Prechody pre chodcov sú umiestnené na 

všetkých štyroch ramenách. Prechody však nie sú opatrené varovným a ani

pásom pre osoby nevidomé a slabozraké. Stredový kruhový ostrovček je vytvorený 

zazelenený trávou, vysadené sú tu aj vysoké stromy. Na ok

parkujú po oboch stranách vozidlá a sú tu umiestnené aj kontajnery komunálneho odpadu.

To môže predstavovať problém pri prejazde hasičských alebo smetiarskych áut.

Základné údaje o okružnej križovatke 

Vonkajší priemer križovatky: 44

Priemer kruhového ostrovčeku: 30

Šírka okružného pásu: 7,0

Počet prechodov pre chodcov: 

Priehľad cez kruhový ostrovček: 
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OROVANSKÉHO - KURZOVA 

Kurzova 

. Tvoria ju štyri ramená. Zo západu na 

trojice veľmi podobných okružných križovatiek na sídlisku Veľká Ohrada. Na 

odcov sú umiestnené na 

všetkých štyroch ramenách. Prechody však nie sú opatrené varovným a ani signálnym 

slabozraké. Stredový kruhový ostrovček je vytvorený 

Na okružnom páse 

sú tu umiestnené aj kontajnery komunálneho odpadu. 

To môže predstavovať problém pri prejazde hasičských alebo smetiarskych áut. 
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