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Vážení,
ráda bych Vám jménem firmy CityPlan spol. s r.o. podČkovala za Vaši spolupráci a úþast na 5. roþníku
konference "Bezpeþná dopravní infrastruktura, její odolnost v mimoĜádných situacích a Ĝízení rizik".
Od posluchaþĤ máme velmi pozitvní ohlasy na prĤbČh a úroveĖ konference a to je samozĜejmČ také
Vaše zásluha.
JeštČ jednou dČkuji a pĜeji hodnČ úspČchĤ!
Ing. Sabina Šibravová
OddČlení výzkumných a mezinárodních projektĤ, bezpeþnosti, ekonomiky a ITS
Research and International Projects, Safety, Economy and ITS Section
CityPlan spol. s r.o.
JindĜišská 17, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 221 184 306
sabina.sibravova@cityplan.cz
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KaždopádnČ pĜínos tvé prezentace a bez šetĜení superlativy asi tento:
Ze souhrnné a velmi zajímavé až poutavé pĜednášky o okružních kĜižovatkách, jejich úþelu,
pĜínosu a výsledného efektu si mohl odnést i laik toliko cenných informací, které dnes
postrádá i mnohý "zkušený" dopravní odborník. Zejména videozáznamy (tj. praktické užívání
díla a veĜejného prostoru vĤbec) a za doprovodu vhodného komentáĜe vyvrátily zažitá klišé a
pĜedsudky o "nezbytných" parametrech OK.
Prezentace byla ukázkou pĜenosu praktických zkušeností na teoretickou pĤdu a pĜedevším na
konferenci poĜádanou spol. Cityplan, kde byla pĜítomna Ĝada projektantĤ, padla na úrodnou
pĤdu. Jedná se však pouze o první krok. PodobnČ osvČtovou pĜednášku o okružních
kĜižovatkách by bylo tĜeba pro vrcholové posty odborné, úĜední i politické (investoĜi). ýlánky
v tištČných médiích v multimediální dobČ ztrácí na efektu. Doporuþuji internetovou aplikaci,
blog, resp. vČnovat þást webových stránek jedné multimediální prezentaci podpoĜenou právČ
videozáznamy použitými v prezentaci na zmínČné konferenci.
Slávek Syrový
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-----Original Message----From: "Ing. Tomáš Malina" [mailto:malina@vprojekt.com]
Sent: Sunday, November 14, 2010 5:30 PM
To: Ivana Mahdalova; Jaroslav Mecl; Petr Novotný; CDV Andres ing.Josef
Subject: Konference 9. a 10.11.2010 v H.K. - prezentace - zaslání
Nejprve mi dovolte, abych Vám všem podČkoval za aktivní pĜístup k diskuzi k
tématu konference a tím i její pozvednutí nad ty ostatní monologové
konference, které se poĜádají jinde.
Protože konference mČla, vþetnČ vysoce aktivní diskuse, velký ohlas mezi
úþastníky této konference požadují všichni zaslání Vašich pĜíspČvkĤ
- prezentací, aby si je mohli v klidu svých pracovišĢ znovu projít a
porovnat podle svého mínČní a výsledky jejich názorĤ pak pĜedat
zpracovateli výzkumného projektu k dopracování novely TP 135.
Zašlete mi Vaše prazentace (popĜípadČ i jiné Vaše poznatky k danému tématu,
které nemohly být pĜednesany na uvedené konferenci a my jim je zašleme jako
"takový" sborník z konference.
Prosím tedy o zaslání na e-mailovou adresu malina@vprojekt.com.
Pokud by se Vám to podaĜilo pĜevést do pdf bylo by to úžasné.
DČkuji ještČ jednou všem a mám z Vás velkou radost. Ta konference mČla
šĢávu.
Malina
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PĜednáška Ing. Petra Novotného na konferenci Okružní kĜižovatky - Hradec Králové
9.11.2010
Tato pĜednáška pĜinesla pohled na navrhování malých okružních kĜižovatek menších rozmČrĤ,
pĜedevším v intravilánu. Ukazuje se, že i tyto kĜižovatky zvládnou pĜi dobré geometrii i
kapacity kolem 15000 voz/24hod, i když u miniokružních kĜižovatek je to nČkdy ve špiþkách
na úkor nižšího stupnČ úrovnČ kvality dopravy
Velmi dobré bylo doplnČní prezentace o dobĜe okomentovaná videa, ukazující skuteþný
provoz na konkrétních kĜižovatkách v LitomČĜicích a Roudnici nad Labem.
Na závČr byly popsány vady nČkterých chybnČ navržených okružních kĜižovatek, autor se
zmínil i o zkušenostech s použitými materiály a technologiemi.
CelkovČ tuto pĜednášku hodnotím jako velmi pĜínosnou s mnoha podnČty pro mou projekþní
praxi.
Ing. JiĜí Mantlík
PPU, spol. s r.o., inženýrský ateliér
Vyžlovská 2243/36
100 00 Praha 10
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možnost shlédnout prezentaci Ing. Petra Novotného

OPTIMÁLNí VELIKOSTOKRUŽNíCH KRIŽOVATEK

Prezentace se mi velice líbila a krásnČ je z ní vidČt, že lze tzv. "za málo penČz udČlat hodnČ muziky".
Plno lidí, když vidí malou okružní kĜižovatku na papíĜe tak nevČĜí, že to muže fungovat, ale když je
jim puštČno video z prezentace tak musí zmČnit názor.
Ing. Miroslav Knápek
Projektant dopravních staveb
Technoprojekt a.s.
Havlíckovo Nábreží 38
730 16, Moravská Ostrava

VČc: VyjádĜení k pĜednášce a prezentaci Ing. Petra Novotného týkající se
optimalizace velikosti okružních kĜižovatek

Ing. Petr Novotný se již delší dobu zabývá projektováním okružních kĜižovatek. Je tedy
fundovaným odborníkem majícím pĜehled nejen o tom, jak správnČ navrhnout okružní
kĜižovatku, ale za dobu svého pĤsobení nabyl i Ĝadu zkušeností s realizací okružních
kĜižovatek a s jejich provozem, bezpeþností a plynulostí. Je tedy nasnadČ, že v jedné ze
svých prezentací se rozhodl podČlit o tyto nabyté poznatky. ¨
Velikost okružních kĜižovatek je jedním z jejich základních parametrĤ. ýas ukázal, že
neplatí úmČra, þím vČtší je okružní kĜižovatka, tím je bezpeþnČjší a plynulejší. V mnoha
pĜípadech je tomu právČ naopak, protože se vzrĤstající velikostí se zvyšuje rychlost
projíždČjících vozidel a tím pádem se zhoršuje i bezpeþnost. Ing. Novotný na videích své
prezentace dokladoval jak jsou relativnČ malé okružní kĜižovatky prĤjezdné a provoz je na
nich i plynulý.
Videa rovnČž ukázala, že ani šíĜku okružního pásu není vhodné zbyteþnČ navyšovat,
protože v opaþném pĜípadČ široký jízdní pás navozuje rychlé tangenciální prĤjezdy vozidel
okružní kĜižovatkou, což opČt navyšuje rychlost a zhoršuje bezpeþnost. V této souvislosti
se na videích potvrdila opodstatnČnost okružního prstence, jehož hlavním úkolem je snížit
rychlost osobních automobilĤ za souþasného ponechání prĤjezdnosti nákladních
automobilĤ. Názorový stĜet s nČkterými projektanty o (ne)opodstatnČnosti okružního
prstence je tedy naprosto zbyteþný – okružní prstenec musí být souþástí okružního pásu a
je zapotĜebí s ním poþítat pĜi správném návrhu okružní kĜižovatky.
Další dĤležité aspekty správného návrhu okružní kĜižovatky (uplatnČní míst pro
pĜecházení, netangenciální napojení vjezdĤ,...) byly rovnČž pĜedmČtem prezentace.
PĜednáška a prezentace Ing. Petra Novotného byly velmi hodnotnou informací potvrzující
v mnoha ohledech zásady správného utváĜení okružních kĜižovatek.
Ing. Josef Andres
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Brno, 29.11.2010

Ing. Petr Novotný
AMOK
Hlaváþova 179
Pardubice
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Dne 20. 3. 2012 jsem se zúþastnil pĜednášky Ing. Petra Novotného na výše uvedené
téma. PĜednáška byla velice dobĜe pĜipravena a podložena praktickými pĜíklady, provázena
prezentací a videoprezentací. KladnČ hodnotím vysoké odborné znalosti uvedeného tématu.
V diskuzi byly odbornČ zodpovČzeny všechny dotazy pĜítomných.
Souþástí pĜednášky bylo pĜedstavení revoluþního Ĝešení propustkĤ s deformaþní
zónou, která podle pĜedstavené modelové situace sníží následky dopravních nehod.
Podle mého soudu je tĜeba dopravní inženýry Policie ýR seznamovat s novými
možnostmi Ĝešení dopravních situací a na praktických pĜíkladech je seznámit s pozitivním
Ĝešením dopravní infrastruktury. Pozitivní pĜínos MOK je tĜeba i nadále uplatĖovat v praxi,je
však nutné pĜihlížet ke konkrétní situaci.
Materiál je názorem uþitele dopravní služby, nenahrazuje žádná odborná stanoviska.
DČkuji a tČším se na další spolupráci.

Uþitel dopravní služby
kpt. Bc Pavel Hable v.r.
VPŠ MV Jihlava

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZN.:
VYěIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

Ing. Robert Vitásek
59 50 20 345
vitasek@hlucin.cz

DATUM:

16.5.2012

Ateliér malých okružních kĜižovatek
Ing. Petra Novotného
nábĜ. Závodu míru 2739
530 02 Pardubice

V rámci semináĜe URBISAFETY 2012 jsem se zúþastnil pĜednášky, resp. prezentace pana
Ing. Petra Novotného, Ph.D. na téma „Malé okružní kĜižovatky“.
Prezentace mČ velmi zaujala na dnešní pomČry finanþnČ ne velkými investicemi a odvážným
zpĤsobem prostorového Ĝešení kĜižovatek.
Zaujalo mČ také i chování úþastníkĤ silniþního provozu, a to jak samotných ĜidiþĤ, tak i
chování chodcĤ na místech pro pĜecházení.
Po celkovém zhodnocení celé této prezentace se domnívám, že menší okružní kĜižovatky se
jeví jako správný smČr pĜi Ĝešení problematiky dopravy v intravilánech.
Co se týþe hodnocení samotného pĜednášejícího, hodnotím jeho vystoupení jako velice
profesionální.
Zdraví
Robert Vitásek

