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Mexiko ocima dopravního inženýra
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Ing. Petr Novotný (atelierAMOK, petr.novotny@ateliermok.eu)
Jednímz cílu mé cesty na kongres AICPR v Mexiku bylo poznání
kvality dopravní infrastruktury a její technické parametry, v zemi s diametrálne odlišnými historickými koreny, než má Evropa, podnebím
a spolecenským nastavením a ekonomikou.
Díky bohatému doprovodnému programu a prostoru pro aklimatizaci, jsme meli možnost poznat více typu komunikací:
. dálnice,
státní silnice, kde se vybírá mýto,
bežné silnice v extravilánu, ctyr i dvoupruhové,
mestské komunikace v Mexiko City i v rádove menších územních
celcích.
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Zacneme tedy postrehy postupne od kategorie nejvyšší. .
Dálnice

Podle informací našich pruvodcu ekonomika Mexika není vzorem
vysoce produktivního hospodárství. ani politický systém není trvale
stabilní. Tyto skutecnosti se projevují na kvalite a návrhových prvcích
dálnic. Dálnice procházely nekolika obdobími, kdy byly strídave privatizovány a postátneny. Této situaci odpovídá úroven kvality dálnic
z hlediska návrhových prvku a kvality provedení. Rychlost je om~ena
na 110 km/h a v mnohých úsecích i méne. Dálnice v bezprostrední
blízkosti Mexico City jsou v usporádání o trech jízdních pruzích.

Státní silnice
Státnísilnicedo Taxcoje zpoplatnenáa novepostavená.Jejíkvalita
je výraznevyšší,nežu vetšinydálnic,kteréjsme poznali.Jsouaplikoványmoderníbezpecnostníprvky.

Obrázek 1: Nejen billboardy, ale i prodejci v bezprostrední blízkosti dálnice
rozptylují pozornost ridícu. Korunu pojmu "odpouštejíci komunikace" nasazují
nechránené pevné prekážky.

Obrázek 3: Dodatecne doplnená gabionová stena
Oižbohužel bez ochránení svodidly).
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Místní komunikace
Místní k€Jmunikacemají ve vetšine prípadu "klasický" ulicní profil - po obou stranách chodníky se zvýšenou obrubou, vozovka šírky
7-8 m. Kryt vozovky je casto z betonové dlažby, což s sebou prináší
zvýšení hladiny hluku a lokální poruchy krytu.
Pro prícný pohyb peších jsou vetšinou pouze v križovatkách prechody bez ochranných bezpecnostních prvku. Odlišností od evropských zvyklostí je umístení SZ až za križovatkou.

Okružní križovatky
I okružní križovatky jsou v Mexiku na evropské pomery specificky
utvárené. Jsou využívány v daleko menší míre, než známe z Evropy.
Vzhledem k umístení okružních križovatek na dopravne významných
ulicích, jsou križovatky velkého prumeru, šírka okružního pásu umožnuje soubežnou jízdu vozidel v nekolika jízdních pruzích. Zpusob jízdy v križovatce je prizpusoben organizaci dopravy v prilehlých ulicích.
První zobrazená križovatka (foto 6) je jednou z dominantních na Bulváru Reformy v Mexico City. Fotky jsou porízeny z Pomníku Nezávislosti "Andel". Križovatka je rízena SSZa jak je patrné z fotografií, vozidla pojíždejí okružní pás v jednotlivých fázích cyklu i protismerne.
Pri vyklizovacích manévrech dochází'k neusporádanému pohybu vozidel a chaotickým situacím. Místní ridici jsou však na takové situace
zvyklí a prizpusobují rychlost jízdy dopravní situaci. Na križovatce je
zajímavá absence vodorovného dopravního znacení a vozovka z betonové dlažby.
Druhou okružní križovatkou v Mexiko City (foto 8), kterou Vám
predstavím, je v míste krížení trí ulic. Trídu Presidenta Masaryka kol-
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Obrázek 2: "Knoflíkový" retardér na dálnici. V Mexiku standardní opatrení
pro snížení rychlosti.

Obrázek 4: Stejná silnice v míste, kde není zpoplatnená. Kvalita povrchu, ale í silnicního príslušenství
je nižší.

Obrázek 5: Svetelné signály až za križovatkou.
Bezbariérovost prechodu není rešena.
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Obrázek

Obrázek 7: Vozidlakrouží vprotismeru po polovine kruhu.

6: Vyklizováni v dobe zmeny fází - takový "normální chaos"

mo kríží ulice Archimedova a pod úhlem cca 45° je protíná ješte
Nevvtonova ulice. Križovatka je tedy šestiramenná. Její 0 je 66 metru
a šírka vozovky je 25,5 m. Provoz na križovatce je rízoo svetelnou signalizací. Pohyb vozidel, z pohledu cloveka zvyklého na evropské komunikace mírne receno chaotický, dokládá následující foto.
Tretí zajímavou okružní križovatku jsem našel v Meride na Pasco
de Montecho (foto 9 a 10) . Jde o križovatku s 0 67 m a šírkou jízdního pruhu na okružním

pásu 14 m, což odpovídá
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V nekterých úsecích je zpomalení provedeno "prirozeným" zpusobem. Krome nízké kvality vozovky zde chybí jakákoliv ochrana
pevných prekážek a je patrný neomezený prístup (obslužná funkce)
na komunikace sberného charakteru s vysokou intenzitou provozu.
Na techto silnicích, které nemají statut dálnice, ale je zde možno
dosahovat vysokých rychlostí jsou místa, kde je dovoleno úrovnové
levé odbocení, prípadne obrat do protismeru.
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hum. Križovatka je v míste krížení s méne významnou komunikací
pod ostrým úhlem - 30°. Není rízená SSZa zajímavé je vodorovné
znacení pripomínající znacení spirálovité okružní križovatky.
Zvláštní zde bylo také vyznacení místa pro precházení na hranici
križovatky prvky vedenými nikoliv kolmo, ale šikmo k ose.
Stredové ostrovy jsou v Mexiku ve velkém poctu využívány jako
prostory architektonicky ztvárnené. Casto zde jsou umísteny monumenty, tvorící dominantu mestského parteru a orientacní bod.

Prímestské ctyrpruhové komunikace
Nejužívanejšímdopravneinženýrskýmprvkem,který vynucujedodržovánírychlostníchlimitu, je v Mexikuretardérv ruznémtypu provedení.

Záver
Charakter komunikací je v Mexiku díky kulturním, historickým
a podnebním charakteristikám jiný než v Evrope. Na zdejší dopravní
infrastrukture je videt, že idea bezpecných (samovysvetlujících a odpouštejících) komunikací je zatím ve stádiu zrodu a pocátecní implementace. Díky masivní prítomnosti policie a snad i mentalite ridicu,
se na silnicích ve velké míre jezdí primerenou rychlostí.
Stav a utvárení komunikací vyžaduje od ridicu postreh a schopnost
predvídat. Bohužel i naši výpravu postihla drobná, ale nepríjemná nehoda. Pri náhlém zabrzdení autobusu spadl stojící pruvodce na palubní desku a hlavou rozbil celní sklo.
Behem exkurze jsme se presvedcili, že snaha o bezpecnou dopravní infrastrukturu má hluboký smysl.

Obrázek 8: Dokumentace protísmerného pohybu
a parkováni vozidel na okružním pásu okružní
križovatky

Obrázek 9: Detail vodorovného dopravního znacení
- vedení vozidel do výjezdu z križovatky

Obrázek 10: Netradicní vyznacení místa pro precházení šikmo k ose vozovky, smerové šipky "navádejí" na stredový ostrov.

Obrázek 11: Pomerne drastický prícný práh
na sberné komunikaci.

Obrázek 12: Vjezd do Cancunu - turistick~ho
centra, prirozená retardace rychlosti.

Obrázek 13: Neomezený prístup "nadivoko", levé
odbocení, sloupy VN v dopravne nebezpecném
prostoru.
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