
 

C9  Okružná križovatka Blažimská 

Križovatka je umiestnená v

východ prebieha ulica Blažimská. Severné rameno tvorí ulica Čenětická

tvorí ulica Knovizská.  

Križovatka nemá fyzický zvýšené deliace ostrovčeky ani pásy. Nepojazdné plochy sú 

vyznačené len vodorovným dopravným značením. Prechody pre chodcov sú umiestnené na 

všetkých štyroch ramenách. Všetky prechody sú opatr

osoby nevidomé a slabozraké. Prechodmi sú vedené aj vodiace pásy z

kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou obrúb a

prstenec z hrubej kamennej dlažby šírky 0,5m.

Vonkajší priemer križovatky:

Priemer kruhového ostrovčeku:

Prstenec: 

Šírka okružného pásu:

Počet ramien: 

Počet bajpasov: 

Počet prechodov pre chodcov:

Priehľad cez kruhový 
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  C9  OKRUŽNÁ KRIŽOVATKA BLAŽIMSKÁ 

C9  Okružná križovatka Blažimská - Knovizská

Križovatka je umiestnená v Prahe 11 v časti Chodov. Tvoria ju štyri ramená. Zo západu na 

východ prebieha ulica Blažimská. Severné rameno tvorí ulica Čenětická

Križovatka nemá fyzický zvýšené deliace ostrovčeky ani pásy. Nepojazdné plochy sú 

vyznačené len vodorovným dopravným značením. Prechody pre chodcov sú umiestnené na 

všetkých štyroch ramenách. Všetky prechody sú opatrené varovným a signálnym pásom pre 

slabozraké. Prechodmi sú vedené aj vodiace pásy z termopalsu. Stredový 

kruhový ostrovček je fyzicky zvýšený pomocou obrúb a zarastený trávou. Križovatka má aj 

hrubej kamennej dlažby šírky 0,5m. 

Základné údaje o okružnej križovatke 

Vonkajší priemer križovatky: 30

Priemer kruhového ostrovčeku: 12

Šírka okružného pásu: 8,5

Počet prechodov pre chodcov: 

Priehľad cez kruhový ostrovček: 
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LAŽIMSKÁ - KNOVIZSKÁ 

Knovizská 

časti Chodov. Tvoria ju štyri ramená. Zo západu na 

východ prebieha ulica Blažimská. Severné rameno tvorí ulica Čenětická a južné rameno 

Križovatka nemá fyzický zvýšené deliace ostrovčeky ani pásy. Nepojazdné plochy sú 

vyznačené len vodorovným dopravným značením. Prechody pre chodcov sú umiestnené na 

signálnym pásom pre 

termopalsu. Stredový 

zarastený trávou. Križovatka má aj 
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Fotodokumentácia 
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